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εν ΤΟΥ ἱ 

ΕΙ 515} τ! ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩνδΔίΑΙ ἐΝΝΕΑ 

πο ΑΒΙΘΤΟΡΗΑΝΙ5 ΟΟΜΟΕΡΙΑΕ ΝΟΥΕΜ. 

ὙΠ ἘΝ ἀρ ἔν ὥτοοὶ 

Σ αϑοϊ ξουϊ δε ᾿ λοῦτος ΡῬίυτις. 

δὲ διυροιον : Νεφέλαι Νεδυΐας 
Πστήὶ Σ Βάβαχοι Βαηα 

Πδνο σρ οτο! ἱππῆϊσ. Ἐφυΐτος 

ΔΠτο. οὐδῷ ἜΝ ἀχαρρᾶσ. Αεἤαγπος 
δ μϊοροδηις,, τς Σφηκεσ, γείρα 
ΦὍἜΠυ Τὰ τα κᾶλα, οΟρνιοουν. Αιιες 

: , ΚΕ ἰικλισιανζονσιαι (ὐοπιοηδηῖζος 

δὴ ἐς ἊΣ δον ἀλουμινφν 

ἘδΣ : : ᾿ Βίρλοι Αρισιφαϑθυσ ἐῶθ᾽ πένος εὔσιρ ἀγα ργεδ 

ἢ ᾽ Ἶ Ἂ Κι ως ἀρ χλοερὸὲν πυλὺς εσείσε κόμην. 

τ Ηνὴς σι δσιν δηονυσον ὑλε! σελίσιδια δὲ ὦ μϑϑοι. ΔΝ 
τ ΘΝ β Ηρχῦσι, φοβερῶν τλννθμόροι χαρίτων. 

ΗΝ δ᾽ αἰ Ε κρνυ μὲν ἀθισει) λλάδυσ μθεσιν σα 
αὐ απ δος ὗν Πα 56 ΜΙ ΜΥΙΣ 

π 114 . 
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"ἧς ὅς ἢ ὶ 

. ΑἸΔας Μδησίίας ΒΕ ομηδπις δη]οἱ ΟἸλτίο Ῥαγπιεπῇ. 5. }.Ὁ. 
; Ων δ 

Ετδεατὶ {ΠΠ| πλίβι αἰάεητιγ ΟἸατὶ αἱρ ἀρ ΠΠΠπης, αυΐ Βος τοπὶ -- 
Ρ Ροτείϊπίαπιπιὰ δοποτιπα]ιδτογιιπι σορί [ἰδ εγαϊθιις ἀἠ οἰ] ηὶς 

ορεταᾶπῃ ἀλτατί ρταος ἀπ πε οις επὶπη ἂς δτοιι ργασδπι Πἰπριᾷ, 
ηἰπίρα πδι ἀείμεπιπι, οπίεπαεητυγ, 'π 4 πλατεῖς (πους πυ]] 5 ἐεγο εχ 
ἰατίηϊς σα!ρα πγδοὶςτεπηροτιιη ἃ ἱρεπιογαπι, Ἔχ οε [ππ|τ 8 οἩ Πἴπς σταὶς [το 
τὶς λἀϊυτείρίθιις οπγηίμπα ἰΔιιάδτατιιπι ἀτείιπι ργοοτγρατγίςοπι ρ ἢ] ο ΟΡ ΐαπι 
οΔἸ]εδιιπτ, πες πιράϊοίπαπι πυἰηἢ5. Ετέδητ πιθὸ ἱΠΔἸοῖο πιυίταπι, αϊές Βο- 
ηος Ρ Π]οίο ρος πιράϊοοίᾳ; εἰαΐατος μου τεπιροῖς εχ ίτηαπς, {1 ἐχροτίες 
ἐμεγητ Πτογάγιιπι σγασολγαμι τ αἴθε ὃς Ατποτεῖες φυςαιμά δὰ ἀπαἰοδίςει, 
μά ρΒΠοΙορΐαπι δι πατιγαίθηι, δε τταπίηἀταγαί ξηη, διπιοσαίεπι, αι 4 δά 
Ἐειοτίςςῃ δέ ροετίοςῃ ρειίποι, ἀο ἐΠταγε  οτὶρ ἤτὃς Α πιπιοπία5. δι πρὶ 
οἰις. Τ Βεπχίῆιις Αἰεχαηἀος ἀρῃτοάίῃομς Ρ ΗΠ ροπιι5. Εἰηϊγατίτι5, ὃς ας 
τοτὶ ρογί ρατεῖίοα (οξξα οὐ ΠΠππαὶ αὐτὶ, ο πη πῖ χυαοπηα; υεὶ (οἰεπεία ρεγας 
ἢίραιοης, πεῖ ἀΠΠογοη αἱ τατίοπς φοπιργομεηάογας Ατήϊοιεῖος ορίίπις 4ο [κ 
σα πεἰΠΊπις σοπχηγεηταεὶ Γπατυϊΐθδιιίτοπι ΗἸΡΡοοταίεβ Οαἰςηιις: Ραυΐας 
δ Αἰ τἰ ἐπ΄ πιοά οίηα Ἔχος [6 εΠΠΠπιΐ αἵτὶ οπιηΐα αι δά πχεάϊος τὶς ρεθεδηξ 
σορηϊποπεπὶ σορίο ΠΠππ|ειδγΠππγοῶ} ΠἸτοτῖδ σοπχπιοπάδτιης, ποη Αἰ ς 
σισοῖς [ἰτοτ δ 1 ααΐ πιδι πουγδτίοί ποσαητιιγτῖοπι αδπὶ οδίςιγαπ τοσο  ἀἸτᾷ 
παι τρί ἰσοπι Γαδ Πςπιζ; οι πιὰ πισορηῖτα ροβοτίς τεαἀάεγαητ. πο ἵρς 
πεῖ Ρεγηχατί ας Αγο ἴτας. ρτο ἘπγδιιϑοῖΝ Ἰσοπαδοίλμροτρ μγγίπ5. Ἐπο ἰάες Ρ 
ξεδι μοπιίπες ἐχοτεγαπτο Ο τα Ὁπλη τα ἃ ἀερτδιιατε δίξογγαρεε, ἃ πλατείαις 
δ ρεγροτγαπλ ας δσςαπὶ ἐτίδῃι ἃ δαγράγε δείπερτεε ἰΔείηἰδσγίρτα πηι, ας αεῖ 
τι ἀϊοοτίτογ ἐγιάίτης ἰρπόται ἐς Βτεαὶ ἐρετὸ ἐπζαγαπι υς ἐχρίοίἃ δαγθα- 
τὶς, τοῖος; ἱπερειίς, θοἢἱς Πἰτογῖς, ας ΕΠ; ἀπ ΣΡ τη 5, πο ἢ ατηιες ἃ ρϑαο 
ταΐς, [πε τπὸ οοπίςηίι ΔΒ ὁταπίδιις ἱποιπιδαζαγ. οη οτίς ταπάςπι ατ οἰαπς 
ῃεροἰςέζα ἱππιεπεῖς τιείςσαπτ ον τα ρ δι15.Ορτμηο ἸρΊΓΙΣ τὰ πὶ ΟἸατί ἰη ρυαίδη 
τί τα δεορυίςπτα γος Βιἀριῖο ἐιπεπτι σοπίας, 4] ἐαπι δίρταςς δε ἰΔτὶ 
πε ππχα τ ργας ρίς  αἱπα απ ιπηπιο πυάϊο, ας ἤάε Ἰζ πχαΐτος δῆσος 
ΡΟΡ]οο οοη αι ΠΙροπάϊο ἄοςες ιοά οὶ ἔλέξιι ἃς τι πτ,αίτιο δά, 
τε Αὐἰπορἤδηςπι, αὐ  Π]Ππὶπόοη πιοάο ἰεσοπάμπι, [τ εἀςεπάμπι αο 4; ἀϊ 
(οἰρυς βθεας τις αι ἔς ἴῃ ταο ποῖς ραδίϊοαγε πο  αἱπχαδ, ας οδ Πξεοπέ ἤτι 
ἀϊομε, που Φηξί, ]ιο ροέπιἄοτε ἀφεϊαταγέ διβίεττί οἵ τοι, δια ἐς ἴεϊε πος 
πη ποιυίπιις ΠΤ άιις( τς Αἰ οἴας δεηςῇο 5. ΕΠεπι ργοίςλο ἵστα ΠΊΠλιι 
του 1ἀς Δηδητεπ,,Ποη τοἀαπιδίοη. Α ςοὶρς ἰρίτας ποιιεπὶ Αἰ ΠορμδηϊοΆ 
δυιλςιπδπι ἀεοϊπνᾶ [γΠπῆταϊοη ἰάοο ργατογπιπιιι5, 14 υἱχ ἀϊπιάϊαῖα Βᾶ- 
δετίᾳ ποδὶὲς ροτιιτδίητ (δεῖς ἢ Ποιιεπι οιΠὶῸ ρυἰπιισᾶς δη ται δί υτ4ς5)ςῦ 

ΠλςΠιΑΓ 5 δι σταςε ἀϊςετς οσρίξείδιις αἰ μι} ἀριΐπα, ἈΠ 1] πὰς Περὶ ροιοῖ, 

᾿, 

4 νι Θιξμχαι 

ΝῸΝ 18 193] 
ΠῚ 

ν᾿ 



ποη πιθο (οἴ ατη ἱμἀἸοίο, χιο ποι πιάση βαεῖο [εἀ οιίαπι ΤΒεοΖοτὶ Οζα 
αἰ ππάεσιηᾳ ἀοξεΠΠΠλ], 41] ἱπτεγγοράτζιις αι115 εχ ργαοῖς ααέξοτίδας Δ" 
ἀπε ]ερεηάιις ἔογεῖ ρτααβ Πἔτετὰς ἀπσοτε πο οπο δ’ ΒΟ ἀν, (Ο]τι5 ἃ ΠΠορἢᾶςς, 
φ εἴει(Δποᾷ ἀοιυτιιβ, ςορίοίας ἀοέδιις, δέ πχεγτς ἀτείςιις. Βαποίτε Ιοἄπες Ο ἮΝ 
(οΠοπιις τΔητί [ξο ς ἀϊοίταγμις ἀπιοάοιυίρίητα Γοπο 145 ἈΠΟ ρἢΔη ς, ίοπα 
Ῥεῖ βαδογοῦίη πηδηίθιις,λάθο τι ρτο ρα 10 ἀογπιίσης ατογοτιι.. Πίπς ἴτας 
δι εἰοφαεητίαμπη δε(ξυιογτατοπα, υίδις εἴ πιίγαθι]ς ἀΤ 4 ο{{{ε ἀἸείτιιτ. Ερο ἤς 
Δ ἀμς ἰεροηάτιπη οταοῖς σεπίεο Αὐἰπορἤαποπι,αζ ἃ ποις Τεγοη τ. χαδ᾿ 
ηιιοά (δπηρετίεροτει. Μ. ΤΌΠ]Ιις ἔμ πα] Άτεπ ἴπαπὶ Δρρο αρᾶον αἷς. γ εης, 
τἰϊςτοττίο [45 [{|145.Μ. ΠῸ. 

9᾽ 

Μ οὐκ’ Μουσον ρυσ' ὁ [Κ ρὴς τοὺς ἐνἹϑυζοῤϑῥοισ' ἕ πρατ 4μ: 

χ6! δὶ» τοῦππε ρόντοσ' ὡ ὦ φιλίλλίωες Αλϑδο! ὑπραξενῇ ἡμῖν ἑλληνικῶν ἐναυρῶν Ριδλίων, ἀφ ὧρ 
Ἢ τίὼ μϑν φύσιν δὴ ὀμτῶν καταινοέ͵ τοὺς δὲ “περὶ “ὁ ἦθος ἀρυτὸς δὲ καίεϊασ' διαιρθν. καὶ τίνι 
συλλοπζομϑμουσ' μιιθόσλῳ πὐλιθὲσ μεπίρλεσϑονι προσήϊεᾳ, μωνθαφνιὰ ̓ Υ̓ ἣ» Αρισο τέλους συγ’ 

γραμμάτων καὶ ἐσ' ἡμᾶς σωϑέντω δγ τελῶ, δαί νησ' φησί δρθ"οὐδι Μι ιδνωτυπσοσεν ἰφῶπε 

λβιδση ἡρισ' ἀλιϊιρενοῦσ' παιδεία ἐφι ελϑῥοις τὸγι ἐσαδτὸγὶ ἧκον ΩΝ Νυνὴ ἣ θεωρῶν κοϑὺ σι ο’ 

“σῶν γἱσ φ: λοσυφοῦσι μυτα ὶ τίω Ῥλεπ]ὸ ὧν δ. μετεώρων αὐάγψοσιν οὐδέϊντιψει ώ λψν αι χνλίαν, 

δὲῆς τίωδγαίοιων ἢ ἔλοι εν αὐ ἀπειρνεῦαν αὐειμεῦ!, παριιδδ αὐ ἡ ἡμῖν οὐ “ππέντως ἀασονδαςτον τερον 
σε, μοδοτιοὺν προὶ «μϑέοισ καιροῦ, τας ἰς ἀρισοζραινς ὀυμέλας ζ μόνον ἀγ9 μϑϑων δγονυσίων ἀθ [κ΄ 

σι οἰ λλ᾽ αὐ προχείρους κι ππντωλοῦ ϑεύζαϑοε! “ἤρασκ δϑυάσοις οὗ τως ἡ " νόμο ἡ γορνγία, φρλυτε 
δίς: τὺ, μιωὐκωμικοῦ τὶ αὐτισ' ὑπϑλαλοίκ ὃς τ αδιθγρυθίορτινδ λέγων τὸ τῇ ἢ ἐσ ὁ πέρπεινιὴ 

ἥδειν α ἀςφότοτιηοὺς Φιλομαϑόυντοισ ἐσπού το τοιι. σβω ὧν δὲ τοὺς Λϑβωυρυτῆς αὐτισηὶ "ουλϑβουσ' δλοῖ 

γᾷ ὐς) φαύλισ συχόυτοισ' ἀγφῖσ, Ο διὰ τοῦτο τὴ ὧν Ῥόπορ ἀπεβαύτοις 5 μοῖλα ὁ ὁ ἀσενδαΐουσ, ἐσὲ 

δῇ! β' πω. ϑπίνοιαν ἐλέ ἰγλει 4Ριαὐτυτι πὶ Δ. ἀπροκα λύπῆι ως ὡς αὐτόφησιν ραικ έους δργὴν 

ἔχων ἔπεσι μεγοίλοισ' νϑσκώμμασιψ οὐκ. .ἀϑ ρϑμξοις͵ μετοὶ “πῶρ ̓ ῥινίασ' δια βάλλον, οὐδίδρατιγν 

απέχρ)ἁμαρτανοντ' πὶ τιμι αΐρετ ἐρφόκν ἡ προσερρνε όσιν α αὐξολστνν νον ὀσιρῶται, ἀδύτις μιὐτάϑι οὧ 

ἵγια : βράρεμδμων ὅδ λέων, ποἰσηἡμᾶς ἐλῥθερο τερατέιμὴ Δδϑἐψοωμτὼπῷ σύρφακι δέμῳ τὰ 

βθα ἐγερεῖ. Κ αἱ μὲ δὰ τοὺσ' ὑποδὲ δυϊκο τας αὐλόμπεεμμενγέι ὀνομοίτων πικιλίᾳπφθλ “ἄνότι 

οὖν σωυπελούντωμν, ἐκ, τῆ ουσίαι οἱ οὔ τῶ ταλουτίζᾳ, ὡστι ὄχις πρὸς τοὺσ' ταλισιάζωντας δαλεῖμ ε΄ 

γνθ,ν αὶ ἰθιξοφανας ἂν ἀμλτηδουαν χα ρακτῆρα φιλοτιίμδιη, ὑμφιλοχω ρούντων ἐναύλῳ τῷ μυΐμα, 

μὰ ἀπ "κὸ 8 ἀπεπνεύντων οὐμο ρ "μάτων, ἂν ἡηγο τι ῴιὶ ἑ)λαϑὸς ζαφίῶκι κὴ πουφουϑιῦαι δοκέειν» 

ὡσ' ̓  ἀϑῥοιὦ ἀὐχφισδρέ σι, “πο! »7|ω ὁ σιυυιτοῖν πρλίθον πεἡτὰμαποίρην ἄγομτει ὑπεῖξ σ᾽ ἡμῖν 

τοῦτο πρόκφτοι. “μὴ ὺ τω μομροιμίων αὐσ μὴ σωυφδε γο ἐμιαυϊρδορλλῖδε οντί, ἢ ὅρπε ὧν Δ᾽ θισεφα 

νίω ἐγκωμι ἐῳ δαδγεουσί αὖ αὐτὸ σ’ ἑαυγδμτὴσ ἀβίας ἐγγὺς «βἱμέσοιινε ἐπαινέσω. Τὰ Δ΄ ὑπὸ 
μινλματα αὐτὶχρὰ πόνου “πολλοῦ, δι λξόνου ἐδῶ μακροῦ, ὦτις αὐτωπρσ' Τὸ Εὐλτπιον ἐγλειροῖν 

μιθαυρ μόσειοϑι ὄμμα ὧν ϑουπέρου ἐϑϑεπεκ γατῆσοι μόρ κιιΐττοι ἴι ρενονοσ' ἡ "φέρ "ρῴν. πρὶ σερὸμ δι δὲ 
ΒΡ κομιδῇ τὸ “τὸ χεόρῦ σωνέβι. 5 ὃ ολ τὰὶς σβηγίσεις σι θρᾷν ἐρηβλαξήσαμ' πεφυρ μη τέως ὃς 

ἡἀσεπυδιαυγὶ ,ἀ δλὰρυτυσπωνεῖσοι ἢ διέ πετεράμμιϑα δι ορθῆν. αἱδερχωλκογράφινἀ μ παι οθα 
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ναόσι λῷνοῦα φυπαλιμφύοῦ: ὑδραςπολυτσλοκ ὑτεραν) ἰόλεω ἑωϊκουρίασ᾽ διόλϑρα ὅσω ἃ 
"εκ 657] ομϑμ,τοσῶσε πλόα ὑμ νανεφύορτα, ποτ μϑῤμιποιξαλλῴν δὲ πρόρι ϑένομ! “ὁ φἄφα 

γος δ σοι λείων ἀφορμαί. ̓Ηρῖν μὔν οὖν ὃ πρθν κείονλιςοι ἐσ' ὠφέλφαν, εἰ Ζωὴ καθῖμ΄ 

ἑλλήνον, ἄκ αὐῥᾳσίαςῚ ἔχοι λϑρ πεῖμ: πλιὼ ὑγωλὀλίων. Ὁ. ἀπλφληροπέρας δὐδωμιον αά ὥσσπέρ 

πὶ ζω ἜΡΟΝ στοῦ οὐϑῥων ἠσ' τουσ' λογαθυδ ἡ μά τίω αὐτισ' ὑπηρεάφοι “ερὶ τωνα γοκαῖα ὐὐάδόν. ἢ 

ῥϑρους κοὺ γαιλυπεῦσ ἢ ὃν τελῆσι Φόρον Ὧρ βα ρέαρῳ -πυριζομϑμου. ἢ σ᾽ τωλῶν ὅσοισ' λίαν ἀπό 
πιϊιῶ (νι γλώῆι "σ᾽ ἔχεν ἐασονδαποι κοῦ πείννεἰκ ριξῶσ ὁδὸς Τοῖ, ἴσγ μὴν ὑαῦφνι θυτυλονςρο τε ῆβ 

ἀρισυκ ραΐου μοι. συγαλύτον, δ. αὐξρ δὰ δα δνπω, σῶν “τοῖς ἡβοναιοτέροισ ἤϑεσ', ὄμμϑῃ αὐ 

εἰμιὅτωσ' (κι: οισμέψοι Φλιαυἀϑίωκιων ᾿δι τείασ' ἧς " ὁ βασιλὶσ' αὖ εὐῦ “τὴ ω αἴλεων ἐὰν ον τ 4-. 

»9" γωρῦ, τας Α᾽ δ᾽ οἰιοεφαψας κωμρόας ὀκένας ὄναρ, πὶ ρἀπείντων γεδὲν ωμολοπυτοι. Ὑμέπερον, 
οἱ αὐ ἄν ἦν ἡμῶν κάματον πίθεοϑι “ὦ ραπρλὺ, μὔτ᾽ ἐκ φαυ λίζονποισὶ ὅτιων ἔλαθεν ἡμᾶς ἄατ" 

δραμὸν, μὴν σι ἀργυρὰ μοδικῶς και γμυσ' ἂν! χυϑίομτοιρ: ἀδλὰ ᾧι κϑὴ ῥὶ ατόσησ' δνβζλασνὶ 
δὸν δυδάμᾷον τί ιγω. τίὼ ἐμμυλῆ κροῦσιν δύγνομόμυς αϑα"πληροῦντοι. “πείσεις δ᾽ αὐωπε, 

ρὼ μυκ ρολόπας ἢ Ἐ τδῳ τυπώϑεντων ἐμφορελϑῴους. ὅτοὸ ὃ πτενς ἐπισοίποις 

ΓΑ ὠφελοῦν. τοὺ τησὶ μηγαβας δυεΓει Γραυπεσηάικ μοιοπὲτ' 

ρϑὰ προ φιἐπιξολῖς πρθλ δομεοζοιαλό 

[5 ρὐτωνύμιν ἐκσρρίσοωκ αἱ περὸ κὸ 

9εν ὡρμυρδῥε; σριήσεε. άνεμν 

νας ὃ “τα δ᾽ τέχνας ἐσσισν 

ϑύναιπεππι βο! μασι, 

Αἰπϑέγετιών' 

Σα γαίωνθ; ΡΝ ρομάλου το πηφωριέως. 
Οασῃ ἣν προῖε ΤΡ ταλθουσ' “"έ πὐναρθὴ ἐφειντο, 

Τ ὄσσω ποιυρότε βοι ὄρους ἀριξοφανίω. 

Ν σ᾽ολι λϑνυππόραι λϑβ πτῶσιν, Ὁ πτῶσιν ο“πηδιξῖ. 

Μεηδέμα δ “παν τῶν, απῶσ' που, οὐοινόβδρθ. 

Αὐτὼρ, ὁπεϊατώεσ' ὃν ἐρωμϑοονίρλατ' ἐραςοῖ,͵ 
Χ ρὖγ ̓ἄλον πολλὰσ' δανοῚ ἐλέῳ χέθιταισ' 

Αγνατονο σ᾽ αὐτῷ κου πλόονασὶ ὅεις ὀφείλ4, 

Ηΐἑ μές," κα εὐτὺς Δ᾽ ΟΙφοζφανησ. 



᾿ ἙΚΎΟΥ ἐΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Η ΦΑΙΣΤΙΏΝΟΣ, ἘΠΙΤΌΜΗ ΤΩ͂Ν. 
ἢ ἘΝΝΕΑ͵ ΜΕΊΡΩΝ. 

ο ἰαμθικὸν μὲ τρὸν δέχυτω [ιωτὰ μλῤ τὶς τρῆδ θρασ. "αν τίςι πρώτέω᾽ τὸ 

τω γεμηῖ "δα μέον: Φιρραχυναπονδέῖον. δχκτυλ, ̓αὐοί πούςον. Κ᾽] δήἼΣς ἀρίωσ, τον 

; "τέσ: δευτέραν τεταιρτέω. τἰυτίω ἥωμᾷον. "αὶ τοὶ ῥαχιν᾿ κοὺ αϑάτπισεν. τοῦτον δέπα 

τὰ τῆς ἰωωμικόϊσ' σωυεχῶσ. “σῷ ρὰ δὲ τόϊς ̓ αμβοποι δὶς κϑὰ τραπίιδις «σαν ώπερόν. «ὅτε μϑῷ δύ ὑν 

«ἰματαλακ αρῦβιν, πὶ πο τελϑυταίας Ρ ἴαμβον δίχυτωι  μόψορ: ἣν πυρ ΡΙ ἰχίον διὰτίωλα δ ἐφο- 

Φορονἧτε ὅκα τα λυμοτικὸν, τὸν ᾿αμβορ »πωραλήλοντο. ̓  ἢ αστιμίωσῬ]ς [κὰν νὥξχε γνειϑιιχίω 

κατακλῶσια ἢ τοι ἀμφίβραγων. ἐρακλξογ. Τὸ τροχαϊιιν, κατὰ δ μπὶς πϑεῆὰσ "χϑβασθί 

χύτοι τροχάμον. τρ᾽ βράχυμ: ὅαμβον, δι. διζκτυλον, ἥρᾷ ; δὲ τσ ἃ ρῆουσ, τούτουςτε Ὁ ὴ πσυγδεῖν 

ον (ἃ αὐοἰπποέσον. κατωληκτικονδὲ ὅτε ζδι τὸν πειραλήλονπα ἀϑϑᾷ Ο. δέ χυτοβ ὕω “πιρῦθὶ 
δραγυν: νὴ " δὲν βραχικατάλικν,οὐ ̓ βούλεται ὧν ποραλίωντα τπιτράίχρονον ἐχεν. Τὸ ὃ 

δεηπυλικὸμι δύ χυται δικῖνλ ους καὶ ασομφείουσ' κατα πᾶ σοιν χύραν, τολίμ φλτελόνταίας εὐσαὶ 

τούΐτως ὃ, ὄ δὴ κατοιλαίε είν ἄμ ,»δώκ τυλον ἐξ , δ, ἀτίὼ ἀδαφος, κ [ἴω τικύν. δὲ κατ λαίοτι 

κὸν, ταὶ ἀπηύτου ὑ μεμάω δα σοι συλλαβλη ὅγο συλλαβοΐσ. κοὺ ὀαῦ, [(αλέρτοῦν ἘΡΌΟΕΡΙ 

κὸν ἐξ συλλαβήν ἡϊιατα λικτικὸν εἰσ' δισύδλαβον.τὸ δὲ αἰολ μκὰϊαλουϑμα κὸν μὰν πρῶτον 

ἔχε πεέντωσ ἕνα δ δισυλλάξων ἀδιάφορον ἰηρὶ (σὸν δξιον κα διαμθορὴ ᾿ Φοχρδιον.} ἐσυρ δ ἼὝλίον. 

τουδὶ δὲ ἡ μέσω, δυκτύλουσ' ποίψτα σεισιδύτινα τϑϑλογαιοιδεικὰ καλού μῦρα δαϊωτυλιί ἃ ἀρ 

ἐν δ. τοῦσ ἀλλαισ' χύρδισ, δαϊυτύλου ὁ Ἶ ἐλέει «τυλϑυτοίαν δ τροχαϊεἰω συξυήαν. οἰ σέον ὅτι τοὺ 
μϑν αὔω νἀρημδβαι, ατὼ συζυπαν μετρένται. τοῦτο δ μόνον, καττὰ ,μοροπησίαιν Τὸακς 
“ποιιρεϊεὸρ «τὶ "ατϑὲ στὲμ χόραν δέχεται ασον δέον. ΩΣ -ασοινίως δὲ κοῦ πελνλννψνασιν 

ἰμὐμιππεροὶ δὲ τοῖσ' ρα μα τοσποισισ "α μξον κοὺ δάίωτυλον «ἐὲ δὲ αὐηοῦ οὐ ἀρϑέσεις φ κατ 
συζυήαν δγμρου ῥϑρου. ὑπιρκατόλνκ τιν ὁ εἰσ’ διεσύδλαβον. ὑπηῷ (μαυτοι ἐληΐωηον ἐσ’ συν λλαβία ἀνὰ 

τώλνκην. κατωλικτικὸν εἰς διεσύδλαβομ" καπὰ λικτηκὸν ἐσ συϑλαβίωύ,Ρ ραυκατε ηΎΟΝ. 

ὡρτῷ δὲ ἐν τῷ ῷ δαϊωπυλικα ἦν πιλὺ γαιοιδνκ ὃν. οὕτω ἰωαὰ πὶ ς αὐάπαήσιίε τσ Ζὸ ἐσ βαπχξίον “σε 

Ρμιού ὄνομ. ου υδὰρ ἐπσημότοι τορι Κ μετὰ πέοσωρας πὐδας,αὐῤνῚ ἔχν ἦν ξακ χέτόν" ὧν ὁπρῶν 

“"σ ἐγωστοι! κοὺ ασον εξ! 9’ οὶ Ἰαμβθλ Τὸ γθιαμβικὸν͵ συμ» τίθεστου ἐδ κοὶ καϑαρὺν, σιύπίθε 

“ται δὲ κοὸ ἐππίμικ τον πρὸσ' “τοὺς ἰαμξικὰ σώ Ὡς ἐπίσποεν δὲ, ὅτε κα τὸ ληκ τιν ἐνθδιν εἰσ’ τίὼ ἰαμβι 

κιὼ νκΑθῆς ἰρτα οὐ ταιντου τεσν εἰς ἀμ φίέρα Δ.5 εθαίι χέῖον διὰ τίω αδ ἀζορον. περαία 

ων μ γον κοὰ ἐς τίω ἰδέαν. Ὑν δάϊωτυλονὴ ἢ κρντίίκον: ἀλλὰ τ χαῖΐντα σίνε εχίσερα ναι, ἀπτὶ Ὑ 

“έτε ραόσιν., ̓ Ὑδ αὐπιασοιικὸ ὀρ, τέω μϑν πρώτέω συζνήαυ "λα! τρεπολϑϑίω: κατὰ ἐν πρότε 
βον “αὐδιο Εἰ σ' “τοὶ τέσσερα τοῦ δὲ συδλάβου ,γὀματον "το ὶσ' ΚΝ ὡμέσω μαϑὰ ρἀσαὐπιαστρικ ἄς. ἰὼ 

δὲ πελύυταίαν ὁ διπῦτε ιν ἃ ἀκατα 'λικ τον, ἰα μβικίω. ἐαὺ δὲ αὐαμίσγινται “τοῦς ἰαμβικοἷς, οὐμόν 
Μον τίὼ πρώτέω συζυπανῖ 26, τρεπορόμίω κατὰ ὧν πρότερορ πἰδα. ἀλλὰρ. τί πῶῖς 'αμ 

δἰ κῶς ὑποῤϑμυμίεριὴ ὅτε ΠΥ λύωτωι ὃ πμτρ “ὃς ἐφ γρίθραχιν. 
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Τὸάπὶ ἡ μάζομον τωνι εν, σιιυπίθεπαι Γ Ἷ καϑειρόν σιυνπῖθε του δὲ κὼ “Θ᾽ πος Ῥυλαὶ μ ἐπ! 

μι κανδτε μϑῴτοι αἰιατοιδ μεηαγῆβι καθόλου, στιν ἑ ωσ' εἰς πίω ἰονηἰωὴν περαιιοῦται, δὰ ΩΝ 

“πῃ ὅν πίω ωνικὰν ὑπαὶ πίλουσ' οὐ σοίν-. Τὸ ἀαϊλαοτινθ, ἐωγικὸν, σιιυπίδετοι μδὴ κὼ μας 

οι ρόν. “πιυυτίθε τοι δὲ καὶ ἐσίμενκν, σρθὶ ΞΔ τρολοιϊ ες δινπυδγασ', οὕτως, ν τἀ πρφ 

Ῥοχοωικῆς ἀεὶ  γίνεοϑς παερήι σηίμον. τουήσι τίω ππιιομιίκιω. τοὺ τίῳ δοχουμκ μὴ ὃ ὁπαῦταν πῦρ 

“ΜΉ ΦᾺ ἡωνιεῖς Ε ἡνείϑοι ὑπ] ασωμον τρολαὶκίω σὸν ἱαλούίμϑμον δύ περον ἐπίξινν" Θ᾽ 

ὅτε }»" ἐδ αι τὴ σποϑὼ νικὰ σιυνειερέντοιι εἰσ’ “πωλιμξαϊοχει ὑν «(Ὅὶ δ ἐπε ροῤδίη; τροχθικῖσ ὃ 

πρότερθ᾽ λυωταιεὶ εἰσ’ Ῥίβραχιν. ἐμπῇ ουσιδὲ καὶ ὁ μολοτῖο, ἐπὶ δι τῷ ον χορῶν, ἐν πῶς 
αἰὐλαήονθ᾽ ἐονικδις, γπερ οὖ τοῖς ἀαὺμέφορθ᾽ ἐσσί ἐδ άρτίων., Τὸὴ δ ππομυν κὸν, ὅδε μϑὲ ζ 

“εἰ Ῥίχ γ᾽ τε κρητικον. Ὁ αι χειαϊκὸν χρὴ “ὀπιλιμέακιλειακύν ἰδχοὼ αὐεπτἠδοιονίβι πεθλ “6 

ἘΣΤΙΝ ΥΥ ἡ ἰρρντικι ὃν, ἐπα τήδειον, δὲ ἐλετωι δὲ καὶ λύσεισ, σοὶσ' ὀς τουδὶ καλὸυ μϑϑουσ' “ποωνας. 

καλθταιὴ βι ὑπανὴ πο ητίᾳ, κα ρυτια, ὄν. ὙἋ οσοιῖνται σϑὶ Ῥε ἐμνία «μέτρων δδ μιογοᾳ 5. 

οὖν ῷ ὁμοιοφσῶν. “παρὺς δὲ κύβου δα φοροσῖϑιν ἡπελύυτοία συλλαξί. ὥρτι δύναοϑε ἃ ὀνικιαὺς. 
“τίω κὺ 6 ὀραχέθαν κοὰ μακραν. κοὺ πῶν δὲ μέτρον ἐς τελείαν “σεριιτον τοὶ λέξιν. ὅθεν ἐπίλιη] ὦ Ἢ 

ὅδ, τὼ μὴ οὕτως ἘλΟΨΤο. ᾿ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ἸΟΥ̓ ΤΡΙΚΛΙΝΙΟΥ͂ 

Σ τίορ ὃ ὁπ πρρίψιτο τὰ μέρα πλὶν τῷ δχκτυλικοῦ,κατὸ δγηδύαν μεξϑτωιριανέρ, 

χάτω βιύχει τῷ πινποιμέβου-ἢ ἐς δὴ μονομιεῖρο Ρ̓ ἴλορμ «αῦδαις σίνυο. ΟὟ ΓΛ) δ. δὰ .- 

λον πὐδασ' “τίοσει ρας. ( μυβοῦ τὸ : ὁ ἔλορ ἐξ πιβάμιεβομ. . ἐχὸν ὀκτεὶ πενταμε “"- 

Ῥον, Ἂ ἔχων δίκα. « κοὰ περαιτέρω ου » πρόφσι “πανὸς δὲ μέφού. “λιωὼ τα συ 

λικοὺ, ἀππαιθεσεῖς ὙΠ κατωλιξᾷς ὁ ἀδὶ πέοπιρδε. ξρα γὼ κατοωλήϊωτον. κατολ "κπικὸμ. .ἀκὰποίσ, 

Ἄκου. Ω δ πρκαταλικοον. κοὺ 6 ραλικατοίλνν το ϑρῆβιν ὡσ' ἐν πωραδείπματις ἐπὶ τὸ Μομο. 

μέξου ὀπέρ, ὅπερ “ποδὺσ' ὅλον διέμτωι πρθ. ἀσαρτσμδν. δον φῶ φέν. ὶ ὺ ΠΝ Ἰαυχιῦνο. 

του μονόμετρ ἰἶβι βραλυίιατοίλμε τοὶ δα ὕλέιν. μϑν Ἂν ὑνα αἰδα. “τῶ ἑτέρου ἢ ὁ λόπεοῦς, κα- 

πουληκτιρ ὃν δὲ δεόλϑμομ Μιδσ' συλλαβῆς πθ΄ ἀππιρτισμόνεδιον, δ Ἰώμοι. ἢ Ρ̓ ἀμοιμοιπαιῦ- 

“Τα καὶ μονόμεβαϊβι καπὰ λικτικ διὰ ὁ ἐκν ὅλον ποδανὴ μίαν συ λλαιθήνενηρι ἡ μωσυ πρϑδῦς, λό. 

"πιάϑοι δὲ μιᾶσ' συλλαβῆσ' ̓πρθὶ ἀν πτὰ ρτισμιόνωὶκ ατίλαίω τον δὲ δπῷ ἀπηρτιομένουσ' ἀλεν τουρὶ 
αἷδας. δον »Ρ δού. ̓  ἰώ ως Σ Ἂ φῶ φΦὰ ὦ. πιαῖῦντου ὃ μονὸμιεῬαῦθιν ἀκαταάλιοτω, λὰ δα πὴρ ἷ 

τισμιένους 2: χοὺσ' πὐλασ "ὦ μὰ ἐδλι-πεῖσ' ὡσ' τῶ ὁ ἀρμιδύα. σία ταλαιατον δὲ οδυχὸν ἀπηρ᾽ 

πισμίνουσ᾽ γοὺς πόδας. ἴχον δὲ ἰραὶ συδλαβίω μὶ αν παλείοναι. ἄρνται δὲ -λιίὼ πο δεκπυλιἰιοῦ, ὅτι 
σον» μόνον [᾿ατα μομοπαυδίαν με τρῶνται, δγὰ Υ̓ ὄν τουδὶ “πὐδασ'  ισυλλάβουρὶ πε μῷῳ οὖν ἀπ 

πηρτιημένουσ λει του πῦρ, λέπται ἀκα τώλεηκ τον. ὅτε δὲ τπολέεψα συλλαιξιω ἢ ἕλει Ν λέγοι 

καταληκτήμδν εἰς συδλαξην ὅτε ἡ δϑοκατωληκτικὸν εἰς δγσύλαβον. οὐκ. ἔχει [ῶς ῳ τούτῳ χὺσ 

Ρὰν ἐραχυκατάληκηνὴ ̓ ὺ ὑπϑικατοὶ ληΐωτον ὡσ' οἱ μι: Ὅὶ κοιφασι: “Ἴαῦτω ὦ ἰὴ δημεβου ἡ Ῥι 

μύβε Ἀ" ἡ Ῥ' λοιπῶν συμβαὶνᾳ “τοὶ “πποίθη. 

ΤΩ 



Ὑ οὗ αὐτοῦ “79 σημείων ΦᾺ κοι συλλαξῆσ' ἢ» ἐνὴσ κφμων 

(δ ΕἸθλου. 

Πολέπο ὦ ὁ! “πίλοι τὰ ἐπὶ γραμματικῆς σιιυτειξαῖ μϑροι,σεμβαυπινα συφῖῶς ἀθινοήσοιψ, 

. πέσ τευ ρα Διαπιασρ,β ὕ ὥν τίωτε δαιύαμιν κϑὺ τίἰωώς αὖ ἀσποιτισ' πριότιντοι δ᾽ νδε, 

λαβὼν κοὺ τί προφοραὶ ὅγαπνῳίσφμ" τ ͵ Λϑρυσυλλα βὼν δέμοι κϑὺ οὐ 5οι χε: ἴων ὄρεα 

ποινἐπειδιτὰὶ μὸν σου χέει καϑ αὐτὰ ἱ κόμδμα, οὐδεμιᾶς τ’ μετέχει ἐμιμαύμεως. συλλη( ϑούται δὲ 

κοὺ ὧον εὐωθέντω πρὸς ἃ αἌλελα: “κὐὰ “τοσ συλλαβὰς ἀποπελέσειμτοι, δωυάμφστέπι γΑδ' τοὺ “ποι ύ τη 

τα ἔχει. ἐππενθιησοιν δὲ ἄλλαπε συμβαινπάνους φημὶ κρὰ “νϑύμα τα κοὺ ταὶ Λοιππεῖ ὰ δὴ κὺ ἄρτῳ 

δίας ὦ ὠνόμασοι γωσ' π:Θ. τίὼ ὁδὸν κοὰ τίωνἐκ φώνεσιν ὅρ Ὰ συλλαβῶν σιυνχελούσεις. π:Θ’ τούηρισ' 

δὲ αὶ αι ράσ' ἐϑὺ σημᾶθον τοι - “ΦᾺ δὲ βραλείασ'. τον .Ὁ» ΦᾺ δὲ κοιρὴσ' οὐδωμῶσ' ἐκένων γοὴ 

καὶ ρουσ' ἔθεμτο. “τον τησ' δὲ οὔ. "κοὐ τὰ ὶ σ᾽ οὐτίασ' αὐτοὶ λέ ἡϑύσιν, ἐπεμοῖθη ὑμοιγ τὰ ἰμοινῆς σημειον 

διὰ τώ δ “πολλῶν -σλανίω: "ἡ ἀμ [καλὸν αὖ ὺ δίξι τοῖς δ Φρομοῦσιν. ἐπενολθηδὲ δ ταλούμτ 

δσιμθον, δῖ ἀὺ ὁ δε σλῖντιμα(λταύτίω ἔχεν τίὼ διύαμιν. ὅτε μϑὰ οὖν αὐτὶ δ ραλείαρ. ὀφεϊλά λαμ 

βαϑεόθοι »σημέιον ἐπανοπθη “»δ0. ι.. μακ. ρἀβελομότι καταρχὶσ' αἴω βλέπιν (ἷς Τοῦ ἐὦτα σον χείου 

σμθιν ὑλόνσοι. ὅτε Δ᾽ νὰ μακρᾶσ, “ποῦ το αὐπέρρα μέϑομ οὐτωσί. ἽἼ. "μακρὰ δηλονότι ἢ ΚἜΤΩ ὥ πί 

"4 ἰμίτω μόνον τῶν ὗτα σημθιον ἐλρυσεὶ βελπον γιὴ 1αἴντα τιθοναι. πὸ δαγγώσκᾳν ποία ἐΖ 

τὶν ἡ κοινὰ ̓ σλανω μους τινάς, τὰ “ποι έιν »εαφᾷν ποῦν ̓ἀμαϑώςυκοὺ φύσει Ρ̓ ραλὶ φωνϑν. ἴον ) 
ἁποῦ  ἄβᾶρα δύο σύμφωνα ὧν Ὁ ῥ' “ἀμεπαβολορ ἀὰ αὐπίμαν ροῦ ὑ λαμβοωνφν. ὟΝ ΟΣ φύσει ρα χ᾽ 

φονενὶ ὅταν ὠσ μέρθ’ λόμν κατοληγι,τίω "μακρὰν ὁ ἐπυτιθοτοι σ᾽ »αὐτὶ μακροῦ ῦ λαμέαϑάμ, 
κε χόν γουὴ ὀἰμωρ τού τόγεϊαῦτωνμοι πρθὶ “υδ σμυετονς ἄριτου,θν -' τ μέσραγὶ ΜΡ πεῖραμ' 

εἰ δέ τινδι: ὦ ὅν ὑπὰ μαϑείας μιεμφόμδροι,Ρ ραχὶς τούτων λόγου: ἡ οὐ σ᾽ οἱ ποίλαι πὶ καλλι 

ἔτ ̓ἐαυνενοηϊιότεσ' "Ἴωντα τοῖς τοιούτοισ' ἐκ. δεσκασιν. ἀλλὰ γἷς σωνετοῖς βραχὺν λόγν ̓ν μὴ 

σμνδ ἵ ἐόντες, ὡς ἱκκίσου τισ' ἴφν ἀόσιν ξωυογῖ σιῆυ ρα σ᾽ ἐπίρειϑε βεβνλοιἐεὺ δὲ κοὺ ε ̓ διίεϑρ 
αὖ φιλί τοὺς σωυυηρύσ'. ἧς ἣν ὑσπινοήσοις σας όντι, τοῦ λήθης βιυϑεὶς κατουΐι μι 4: διδιὼσ᾽ Ἰσωσ' 

πίω τκ ὅδε ἀσινέτων μέμψιν: ὅν οὺρ μὴ κϑὺ ὐνῥσ' ἀδικῶν δίξω τομὰ σιυετειδ χὰ ἐπελθόρμιοι 

[κα τὸὼ γοὺν χύγια σρουϑεΐια οὗ ὄυτοι σὴ αν ὁ ὀδέζεν,ε καλῶσ' τ «χὰ ὃ μι. ὑπὸ μ᾽ ) ἄμοιπῷ) » Χο κῶν 

μελὼν Δ ἔράλλωμ ἃ ἐγ τοὶσ' “βέμασι φῴοιϑβῳν, ὀσῶρ ἰο ὑδλν ενύνιτοι θείας τινὶ νὴ . ἀφρρμτὼ ἐμπνόύ 

“εἰ ̓πλθσε πνκσριβόψῳ, ΩΣ χε τον τωρ αὶ Ὁ ἐναύτεῖ; μέτρο, Ἰαυπῖν ΠΥ ὁράμασιν ὅβετίρν. 
ὧσ ανὰ ἐντυγηρένοψτες ἔχειῳ δγοιηρώσικψν, »γτῶρτε ϑρυφὰς ̓  αὐτιρφοφσ' δ᾽ μελῶν ἢ πὰ σὲ 
πωϑονσ', (Δ τίγοσ ἐεὶν ὥδυνς τοὺ μέσρον ἣν μυλὼν ἱκαφομ. ὸ μὴμαί τέω; πὸ δον ἡχορῶν ὅρα μέλη 
"ἱἷς ὀφθοιλμοις. «κηδὲν ἢ “νυ τῶν ὀδέαι ἀφ πέρτιμες μῆγρα μμάτων ὕλονπις πέραν. κοὺ Ριδλέου 

αὐαχῶρασ' ωὐρά μῦροι, βλέ πονσι μιν τύπους γρα μμιὼ των οὐδὲν δὲ δηῥ' ἐγνιφῤδῥων ἐσοίσίψν 

᾿ΕΚΊΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΌΥ ΡΕΡὶ ΔΙΑΦΟΡΑ͂Σ ΚΩΜΩΔΙΩ͂Ν: 

Αλὸνε ἐπισημίμαιϑς τὰς αὐτίασ' ,δ᾽ὰς " μϑν ἀρχόα κωμρι δία, Ἰδηόν Ἰὼ σύστν ἔχῷ 

Κ ἡ δὲ μέση ,δάφορόσίβι πρθλ Ἰαὐτίω. Ἐαὶ ἀρισαφαίουσ' κοὴ κραπίνου κὶ δὐταῖ 
λιδυσ' χεύνῳν, τὰ ὁ ΦᾺ δημοκρατίας γα “ποιρὰ ΤΟΝ τίὼ υβουσίαν σύμιατυ 

4 



ὶ 

σε ὃ ἧμθ; λιν, αὐνδσ' αὐποκ ραυπῶρ, κοὶ. ὑυύριος ΩΝ πολιτικῶν πραπλάπων ὑαείρχονθϑι 

ἐσηγορλασ' οὔμ πεῖσις ὑποιρχούσησ, ἄδειαν οἱ ποὶς κωμωδ᾽ασ' συγγραφομτις ὀχντῷ σκώ- 

ΩἹ εἰν κοὺ φρατηρθυδ τρὸ δηϊιε σοὶσ τοὺ καίνωσ δυκ ἄϑοντα ς νοὺ μὲ “λιν τινὰς ἰφιλωρ’ 

γύρους ,ἡσυζῶντας ἃ ἀσελγέᾳ. «ὃ γιὰ δ μιΘ᾽ ὡσ’ ὦπορ, Ἧ ρῴ  νφόξον .Ψ κωμωδούρ των, φιλο 

τίμωσ Τ τοὺσ ποιου του ἐλασφημούντων ἀκούω: Ἰσμ εΥ  γρυ ὡς αὐτί φται φύσει στοὺς “λει 

σιοισ σβὰ ἀρχϑ ὁ δι μθ κὼ τοὺς δυφπραποιισ αὐτῶ ἅδε. ἐπὶ τοῖνμυ Ν ἀρικιφαιδυσ κὶὼ πρῶ 

τίου κοὺ ϑυπύλιϑος κοωμωδγα' νἀφόρηγ πινεσ' κατ Χὰὰ ἁμαρτανόντων ἴσαν οἱ “Ὧη) Ν'τοῦ!- ἀν 

πὸν δὲ (δι δημος γαίασ ὑποχορουίσης ὑπὸ ἘΝ καὸὰ τὰν. ἀθήνασ' τυρανούμ των, κοὸ καϑι σοῖς κἱ 

νησ' λι γὺ λίαδ κοὰ μιυτοιταητῇ οὐ ρτω ΡᾺ σβουσίαά “Τῦ) δίμου ἐσ' ὀλίτν, . ) μρατυγομδψεσ Φὰ 

ὃλιγος ολίας ερέσαιη 659 1σ' πρὶ ἡντοιὶς φέρ᾽, οὐ γοὴ ἰὦ τινὰ προφανῶς σκώ πῇ 4, δέμας ἀσπεῖι: 

ποι ον πχ ὑέριζο δμων πειρὰ δ πρρνηρ ἢ Ἴσμεν γοῦ ὃν πολιν ἀθδτῳ δγδάξμι “ποδὶ β 

Ωἱ ας νἀπποπνὶ λύτα ἐσ τίὼ ϑυίλαιοσοιν ὑ πῆι ὄνων. ἐς δυσ καθῆκετοὺς βαηῆ ασιχοὶ διὰ ι οτοὺκ υΝ 

εὐτεροιπρθὴ “πὰ σκώμματοι ἐδέοντο. καὶ ἐπελκατον οἱ ΟΡ"): οὐ καὶ ἕπτ προῦυμίαν ὄχν οἱ ἀϑιν 

γιΐδοι “Τῦ) γοριηουδ Ν᾽ τασ' δασπεόγας “τοῖς γορουτῶς “πεερέγοντοισ' λετροτονᾶν. ὃν γϑιὦ αἴἰολοσί 

με δα ουβισοφ αν ἐδΠδὰ ξον δ οὐ ἵλε πὸ γειὰ μελη. δὴ καὶ χρό μη ὁ χειβογονου ῥδῥων, 

κοὺ “ὡ χορηγῶν οὐ. ἐλόντων πὸ δ βοφασ, ὑπεξερίθη Γο κωμῳδίαν τοὶ γοθηιὰ μέλνεχρὴ ἕρυ ν“ 

“πιϑέσεων ὁ γπαῦς μυπεβλμθκισηι ὑπσῦυ σι θνγσ᾽ τῇ 5 ἀρχμωυμυσίᾳ “Τὸ σκιὰ εἰΨ Μίμουσ ΓΥ ΜῊΝ 

σοὺς «ὦ σρα τουδὶ γπευρεὶς ὃ ὁ αἰρισοφανισ' “τὸ σιωϊϑωσ ἀπρσκῷ αι «δγοὶ μὰν “πολὺ Φόξον, ἀϊολ" 

ὰ ἐράμα ῥὁ)γραφὶν, τοισ' τραγοδοῖς ὡς κακῶσ τὸν δια σύρᾳ ΖΤοὶ οὔτοι οὔν ὅν δ «(βὰ μέσης κωμω 

δια τύπσ οδιοσέβιν ὃ αἰολοσίίνων ἀριδυζφαϑουσ' κα οἱ ὁ οδυανεῖς κραπίνου. κοὺ τσλέισοι ἣν ΜΆ, 

ὧν ὅραμα των.οἱ οὗν τε χοικὰ οὔνχε πεέραβάσεισ ἔχιντοι “σὰ ράξασισι δύνα, Ρ̓ τοιοῦτομετα ἐν τουδὶ 

ὁ πυκριτος “Τοῦ πρώτου μέρους -σλαρυξίντοσ ἀσαῦ "ΦᾺ σπἰυυὴσ' αὐανχορῆσαιι, ὡσ' αὐ μὰ ϑέατρον 

Ρὲ ὸ δόμος ἀργϑ: καρξζ ὃ χρΌ. οὐκ. ὕχοναρθὶ “οὺσ ὑσίμριτας δυαλέποϑου ,ἀπέσροφον ἐσριξι 

“Ζο ἀνθ. ἣν δδμον. κατὰ δ τὼ ἀππόοροφον ἐκόρίω, οἱ ποιντοὺ διὰ “τοῦ χοροὺν ὑπὲρ ἑαυ δ᾽ ἀ 

“φιλοῦν: μ πτὶ δημκοσίτον σραπκαπο » θσμλοῦνην: ἡ δὲ πα ῥάβασισ ἔτλι; ροῦν ὑπέμελυδεῖν 

κὸ ἱκομματία νὴ ϑροζφῖσ, κοὺ αὐπισφόφον: κρ ἐπι Ιρ ἡμαῃσ Κοὺ αὐντεῤρ μα. κα αὐα σαί 

στὸν. τα μϑὰ 2 λον τὸ τοὶ σ' σα ραβάσεις, κατ ἐκῶνον Ἂν χεύνον ἐδιλάγφν. [καϑὸν ὃ δμοσ ἐϊε ραΐ ; 

“ει. ὡς; ὁ δὲ οὐ ὑχόρται, τὰ “βουσίας λογαὸν ἀπὸ “τ δέμου μέθέσος ῥβϑῤη οὺ Φλὸ ὁλιγοῦ χίασκρα 

τούσισ ὦ δὲ ᾧι μϑσησ κωμὼ δίασ πρινταὶ »νὰ πὰς, ὑ-ποθέσεισ᾽ ἡμ4αν, καὶ στὰ γον ἀμὲ 

λε πειρίλιομ οὐκ ἵλντῷ του λοριγϑνδ, τουσ' “τοὶσ' δλαπείψαις Ἴδα λορϑυτοῦσ “Ὡς χοῦ" 

“οὶ σ᾽. ὑπποϑέσεισ' ἐϑὲ γὰρ, Φᾧι “πιιλιυάς κομούδα γτ αὐτο. Ἂ δρατη)ϑῖς ἐπιτημαυρὺ σγ»᾽ 

[κα σοῶσ οὐκὀρϑῶσ δ ιάίζουσι ἱοὺ χέλμαπαι συλλέγων σιν “ ἀδικίαν τισὶ οὺ μογφηρὸν ἐσ 
ππρνηρνμάμοισ᾽ Ῥίον. ἡ δὲ μέσι κωμῳσγα ἀφλίωε ποὶς γβιαύποισ' ὑποθέσεισ: ζππὶδὲ ο σκο 4 

ἱσοριασ'. ἣν ἐιϑέίσοσ' “σλιη τοδί σ' ἴλθον. αὐϑύθωυον γὶρ Ἂ τοιοῦτον. δον »δασύρερ ὑμαροψ ἐφ 

σπῦμτὰ πὶ. ἃ τὸ ΚΙ 7Ὶ δᾷάνα μὴ τραγώσίας “πὶ "πίω. τοὶ αἴποι δ δράματα ἰὴ ἐ ὧν τῇ ἢ σα λαιξ 

κωμωσγα ἴσιν δρᾶν "ἅπερ πελθυτεῖον ἐδ δαχίν, λονπὺμ τῆσ' ὀλιγουρ χίας κραϊωιρέσας ; 

οἱ »ὼ Δ νασέϊσ' ἰιραπίνου., οὐδενὸσ ἐπαντήμνσιμ ἔλονσι. "διασυρμὸν, δ ιν ὀδυασείαισ τῶ ὁ - 

ρου. τοι αὔτ! γὼ αὐ κατὼ τίω μσιν κωμφῳδγαν ὑποϑέσεισ' ἐσᾳ. μιυϑουσ Δ τιμὰσ' 

: πιθέψτις 



ι ὑνδέρτισ ὧν τα κώμῳ, δῇ χισ' “Τοισ' πλαιοπέροι ὀρνῥϑμουσ ,δγἐσυρόν᾽ ὡσ' κακῶς ῥιθέ δ’ 

'ϑέν το οὐρ πῶσ’ “τῶ ραβάσεις “8 ΡΗ͂ ἡστιμΊο δαὶ ο “ποὺς Χ ριγοὺς ἐπιλῶψαι »Ὡ ρῶν οὐκ. ὅμτωμ: ου 

μιὼ οὐὴ τὰ προσωπεῖα ὁμιοιο τρόπους οιρὲν τῇ “πολομᾷ ίκω μῷ σα εἰσι διασμένοις Θσηπν. εν 

ΟΝ τῇ σαλομὰ ὀκαζον τὸ προσώ πεῖα τοῖσ' κωμωδυυλοισ'. . ἵνα πεὶντι τοὶ τοὺσ' ὑποκρις 

“πὲσ' ὀπένν ὃ ὁ κωμωδου μῦρον ἐκ τὴς ὁμοιστητοσ' “ῆσ' ὁ μωσ ἜΝ ἤγιλος Ἀν ἐν δὲ τῇ μέσι κϑὰ νέᾳ 

κω μρδιρ ἀπέ τεϑες τὰ προσωπέϊα πεορὺ γλοιόπερομ ὑδεμιούργεσειν, διδο ἰιὁτεσ' τοὺς μακθ» 

δῦνας οὺ τοὺς ἐπηρῖεμδουσ σ ἐμόγων φόβουσ᾽ να δὲ μὰ ὑκτύχος τινὸς ὁ μοι" Τησ' προσώπου 

συμπέσιντιψὶ ἼΩΝ δύνων αῤχορτι ποὺ δύξας ὁ ποινντὴσ' ἐπ προιμιρίσεωσ κωμῳδέϊρ, δίκας ὑπῦρχι 

᾿δροθρ γοι πὼς ὑφρῦς ἐν τοὶ σ' προσζπμσ' τσ μἀρανερου ἱκωμωδῖας ὃ “πριασ' ἀλε. κοὺ ὕπατος 

Ῥθογκμμένον Κ᾽ σωμαχρὴ οὐδὲ κἀτὼ αὐδρώππωρ ἀπο 

ν " Ἰοὺ αὖ αὐτοῦ “ΖεθᾺ ἡ δ αφορᾶσ'᾽ χὰ ριω Τήρων δ 

Ῥατῖνος ὁ τῆς “πιλιύας κωμῳόϑας -αρινῇης, ἅτε δὲ κατὰ “τὸς ἀρλιλόχου "Ἴήσειδ' 

ἃς αὐσηρὸσ ̓ϑβτοῦσ' λοιδυρίμισ ἤξιν.ου " ΩΣ 0 ἀρισυφάνης ἐπιτρέλειν “ἰῷ χέθιν “τοῖς 

: «σκώμμασι “σοὶ ει ω φορτικὸν ὅν ἐπῇ ἐμήσεῳ ς δὰ οι τησ’ αὐομρῶν. ἀλλ᾽ ἀπολώσ' 

καπὸὶ «ἰὼ πῶροιμι ἰανγυμνῇ τῇ ἢ, κεφαλῖ τίσι τὰς βλα σῴεμι ας ἰμα τοὶ Ῥρὰ μι Ὁ τανόψτων. “ποῦ 

λυὲ ΑΔ κοὺ τὶσ προσ τα 'ν4. ιδἶσοχεσ δὲ ὧν εὑ τῶς ἐπσιβολοῦσ' μὰ ὅρα μάτων δ δια σεϑυΣ 

φῶς δ τοπρο ἴῶν κϑὰ δι κανὼν “ας ὑπηδέσεισ. ἐκάκολοθως πληρὸὶ τοὶ δράματι. δἴσρλις: ) δφαν 

ποσος μδὺ ὃς ὑπερξολιώ δὴν ΧΡΙ Τὰ ς σεϑεσέις τὸς ὲ ἐἰσηγέσεις μεγίλας μὰ δραμάτο νυ “αὐ! 

“το ΕΥ ἐντῇ “ὸ ἐραξάσει Φαδίασίαν κι μοῦσιψ δὶ Δονποὶ, χουν τὴν ὑκθνος ο “τοῖσ’ ὅμάμασι ἀ « 

φραγᾶν ἱκαμὺς ἂν “χων ν Μ ὁϑεῖον προστοσπρίδδναὐδρ σεγούκϑμος ἢ " περὶ θέσεως νόμωνδκ τὸ 

λύσεως. ὡρηῷ δέ ἴῶν ὑψηλὸς, οὕ τῶ κϑὺἐαΐχαθις. ώ περὶ σοὶ : σκύμμιαα λίαν δίσογος. ὁ δὲ ἃ αρισϑ 

φάνις τὸν μέσον ἐλήλακε δ ̓αὐδρώγγκρακίαραι. δῖε “αἰωρὸς λίαν ἔαὲν ὡρπῷ ὁ ὸ κρατῆνοσ, 

οὔτε ΩΣ ὁπ ὁ δύπολις. αἰλλίχειιρὺ πρὸς χοὺσ' ἁμιαυρ τοινονῆα ς τὶ Ἂ σφφοορὸν “Τὸ ἰμραπίνον, ἢν 

Τὸ Φλ ἐατβριχόνσης χὐριῖοσ ϑυπρλιϑδὸς: 

Π ΚᾺ κυμῳ δίας. 

Η, κωμφόας, ὃ ω μνῶν ἀρχκθεν Ἃ δὲ νέο. ὁ δὲ μέσον « τὴσ δὲ μίας, δαφέροὶ 

Ἴ πρλαιά κωμρδία, χρόνῳ. ̓δαλέκίῳ. ὕλη μέφῳ. δγα σκϑυῖ. χρόνῳ (δ, καϑὸ ἡ ὅν 

νἐκὲπἰάλε ξαὐόρου ") “ταλουὰὶ ἐπὶ ΚΣ πελοποννησιαικς ὧρ ὀλετέαι μίω. δια λεκίῳ 
δ, κιαϑὲ ἡ “δὴ νέαι χὰ σι φέςερον ἴθ, τῇ νέᾳ κοχον δώ ἀτϑιδν " δὲ πιλοαιιαὶ, Υ̓ δεινὸν Δύψα 
λὸν “τοὶ λέγφρν οὐ ογε δὲ ἐσισηδ κὺ λίζον τινοῖς. ὑλῳ ἡ καθὸ ἡὶ βὰν νέα κιουχοὶ ὁ πλέειν 5ρέ 

Φετωι περὶ “ ἰαμβικὸν. ασιινίως ̓  μέπρὸν ἕτερον: ῳϑ τῇ παλιρμᾷ, πολυμετρ ἰοὺ απουδκζὸ 

ῥϑνον, δ)οισηιδυς ἢ δι ὅτι ἐν εϑν πῇ ΩΣ χόρον οὐκ. ἔδει εἰ ν ὀϊωοινὴ ἡ δεῖ. (Δ αὐτὸ ἡ ἡ ππολομὰ, ἑαυτῆς 

διαφέρει. Δ γα οἱ οὐ ἀ ἥικὰ πρῶτεν συξησοίμϑροι, Ἂ ἐσιτλσφυμμει φλκωμῳσιασ, ἢ ἀσοῖν ἢ οἱ σε- 

. εἰ σανννρίωνα, κοὼ πὸ πεξ ὀρ εἰση τὸν «τἀκίως. Δ μόνοσ' ἣν γλοι κασυισεθιαζόρόμον.ὶ «σὶ 

᾿ ρϑλθρος ἡ ) ὃ κρατῆρος, ἱαπίσησι ἐδὼ πρῶν τὰ  ) δ᾽ κωμωδίαᾳ, πρόσώωηπενμέ ς Τιῶν συφέϊσοις 

“ἰὼ ἀπὰ ξίαν. κα Ὅρ᾽ χαρίεν τί φλκωμῳ δίας, - ὑφέλι μῶν σροσίϑεκε. τουδὶ ἰκαμιῶς πρώονα 

σας σ᾽α 



«πος δα άδλων. κὼ ὡνπεῤ δε μιυσία μάφιῃ “ κωμῃ δᾳκολάζωμ: ἀλλόπι Αϑὲ κοὺ οὔ τοσ' φλὰ ΕΝ τῇ 
᾿χριδτηοσ' μυτεῖλε. κοὰ λ ἠρέμα πῶσ πῆσ' ἀπαξίασ. ἢ μϑύτοι γ. ἀρισιφάνης μαϑοδούσοις τοὶ μι 

κωτέρον “πισ' μεθξαυτοῦ τίω κωμῳδίαν ἐνέλαμ Ρ ῳ ἄσσασιν, ἐμαίσωμοσ ὀφθεὶς οὕτω. .κοὼ ουτῷῳ.. 

πτδσοιν κωμωργαν ἐμελέτησε. κοὼ γον ὁ τούτον. νδράμα ὁ ὃ πλοῦτος, γεωπεριζο (μα τοὶ τὸ “λᾶσ. 

μα. τὰ Τε γδν ὑπόθεσιν ὡσ' ἀλνδ ἔχει κοὺ χορῶν ἐσέρητουι. ὁπῷ τῆς νέασ' ὑπύρχκωμρόίασο 

Αὐλλο; “τοὶ κυμῳδϑασ. ᾿ 

; πδίλως τῆσδ κωμῳ δίας ἐωτελέδεων Ω πραγμάτων ἐλα «ἰὼ σύ οι σιν. ἐκ δὲ τῆσ' λε 

6 ξεωσ᾽, κατὰ τρόπου. κω «- πρῶτον καϑὲ μωνυμί αν. ὡς ω διαφορούμϑροσ' δ οιον “ὁ μὲ 

ον. δόυτερον δὲ ἱαπὸ σιονυμαν- ὡς ὁ ὑμω " μα τέρχομαν, τωνὸν γρβεν. τοὶ 
“τον ἵκα ποὶ ἀδολερᾷαν, ὡσ ὅπον τίῇ ἴϑ᾽ αὐτοῦ ὀνόματι γεύσηται. τότωρον [κα τοὶ ππτρρωνυμείαι, ὅ 

μὰ τῷ κυρίῳ ἔξωθοίτισ' Δ “τοῦ. ὡς ὁ μώμια ιξκαλούμω μίδας πὲ. ΟΝ υαλασόνην, 
ὡς “ὁ σοῖο ρατι δ) ὐρικαϊδὴ ἐκ ον, ΟΤ ἐξα αγὶνιὦ »᾿ “δὼ ἐδ δέαυοία. αἰπὶ τῶο ὁζεθκελυβ' μα. 

γὅμα λὲξ ἐφο, ύτω ἡγυταιῇ φωνι. ἡ τοῖς ὁ ὁ μογλο ἐσ ἀκ δὲ »» πρα πιοΐτων, κατὰ Ῥύποι δύο 

πρῶτον μπὲ ἀπετιν, ὡς δρέγμαβας. “περϑεὴσ᾽ ̓αλιϑῶς ὄνου! “ὃς “περὶ ὐυχ .ϑς λόγοισ. ιδύτερο 

κα τὸ ὁμοίω ἊΝ ἡ δὲ δ ὁμοίωσις, ἀςδύο πέμινεσται ἢ εἰσ' Ἂ βυλτιον, ὑς ὃ ὁ ξαυϑίας εἰς ἡΑΡΜΝ ἡ ἐἰσ' νὰ 

λθρον, ὡς ὃ διόννσις ἐ θι ξανϑίαν. 
Ο μι ρδσ' ὁ κωμικὸσ' ὀσήγτο «ἡ πῇ ὀρχύθρᾳ. τῷ νων δληομδῳ λογίῳ. νὴ ὅτε μὴ πρὸς τουδὶ ὑπκθι 
1Δσ δι ἐλέγετο, πρὸς τίω σκκινίω φιώ ρα ὅπε δὲ ἀπελθόντων 5 Ὁ ὑπτκ οι τῶν. τουδὶ οὐναπτουίςουσ δ Ε 

2.4, πρὸς ἣν δῆμον ἐ ἐπερρι ἴφετο. τοὺ τοντο καλὲ» φρο. ἐὦ δὲ πὸ ἰαμβᾶα πετράμεαιε ἐμ 
τατίω αὐτίσφοφον προσυίδομτες, ππόλιρ πραμεβα ἐπίλεην. ὅσ' ὧν εἰχοσ. ἰὦ δὲ ἐπὶ τιτολᾷ « 
ξὺν ις:. ̓ἰμμαλϑη) ὴ ταΐντα, ἐπιρῥήμαῖα. ὁ "ἢ ὅλν “ποὶ ἐ ροδοσ' “τοῦ λορου ὑ ἐμαλδν ἮΝ ράβασισ. ἄρισον 

φανες ἐ ἐν ὑνπππεῦσιν . ἐῤϑῥτις ανὴ ρ» γχοίωμ πῆμ κεν του “μᾶς ἡναγακασιν ἐπὶ με 
ζον ππραξη νον 

Τῶν φὶ ἀρχαίασ' κπωμωδιας “ποι τῶν ὑνόματα κοὺ δρείματω. 

Θεοπόμπου δράματα ι΄. Πλάτωνος δράμαῖα ᾿κῆν 

Σ Ῥάτιδος φάματω. ᾿ς" Ἔκλεικλεδυυ δρώμωτα ς΄. 
Φε ρε πραίγυ δραμαῖα "ἤ. ᾧρῳί λον δράματα Ἷ . ; εὴ 

Κ ραΐτηηρι δρά μαΐα. ΗΝ 

ὅτι κατὼὰ ὁ ζόσοισ δείια δαφί ρει δἐλληνίζον τῷ «Ἢ ἐκ (4 τί αὐαλογίαιν ““π ἀπ ἐτυμολο: 

ων. "ζϑὰ τὰ ἐ τὰλθμα τω "αν Ἂν ϑματισμὸν : ὀνομέτων “Νὰ τίω ) αὐ εγορίαν. ἡγὰ τοι ἀρ, ἐμός 
Ζια ρὲ τὰ ΧΩ πωρὰ σοὶ πνθίματω. "ππερὰ χουσὶ λεύνουσ. ρὰ »»ὐσ' τύνους παρὰ μᾶρ τίω αὐα, 
ογίαν καὶ ἐπυμολοήίαν͵ ὅτι οἱ μὰ ἑδλερίζονπεσ', “ύτοις μαάλιεε Χώνται. οἱ δὲ ἀή ἐκίζωτις 
ΟΣ “πὰ τα οὐμαῖαἐ ἐπεὶ πολιν ἔρος τὸς ἀπ εἰωδὶς χελοϑελλμασι.τοῖ ςἢ δ ἑδλην!ζυσιν ἐκεπιάϑοὶ Σ 

δὲ φομωτισμὶ ὑπει δα δὶ σρδλὰσ' χεύνος ὑγιτῆς ἑδλην κῶς συνηθείας μεῖκοιμα Ὁ τὰ ὶ ὀνόμαά. 
πύρα 



Παρὰ δὲ τοὺσ'  γβόνουσ, ὅτι ἰσυξελλόντων. τινὰ 40 ἔλλιν ζέψτων, αὐτοὶ ἐκ τείνουσι ̓μᾶλλομὴ ΄ συτέλ 
ὅλδισν “πουρὰ δ “τοὶ δ πνουμαάία, ἐ ἐπὲὶ δασύνοισιν να ψμιλοιώτων, Η αψελοῦσι δα σωινον τῶν. “πεῦρα, ὰ δὲ 

"τὰ ΧΩ ἀπειδὰ διλυκῶσ τας λεγόντων, ; ἢ οὐδε πέρωσ' αὐτο! ἐπροφφέρονται ἡ αἰάίπωλιν ἃ βσενυκος 

" οὐδεπέρωσ ὡς φέρου σμτπο γὰ τοὺσ' ̓ἀριθμοὺσ' ἐπειδὴ οὐμκὼς πιρα λ επἵντων, -«σλιθωυτιίῶς λέ 

“θυσιν "κοὰ αὐαιπρίλιν . 

Α᾽ΡΙΣΤΟΦΑΊΝΟΥΣ ΒΙΌΣ. 

Ρ κοφάνες ὁ ὁκωμῳ διοσριὸσ' "τοὺς ̓ ϑρίὦ φιλί παιν. δὲ δ ϑροσ ἀϑανοῖῦοσοτὴν δόμον ἂν 

εἰ. δαϑηνθέρ»ατονδγον δσ' φνλῆσ. δοπρῶ ὁ τοῦ δοκῶ τίὼ κωμῳδιανΐ ἐπ ταλαμυβόνιν τῇ εὐῷ 

γύας ἀγωγὶ, ἐπὶ βφισιμωτερλα σεμνότε ῥιμυτα γαιῶν, “ἴκ ροτεργνὶ κὴ αὐφφότε ρον Κρα 

σίτου Ἰὼ δὑπολιϑὸς εῥλασφιεμοιύπων ̓  ἢ ὕὑδιει» "πρῶτος δὲ κρὼ Φλ νίασ' μώμῳ δίας ὸν τρόπτρ ἐπί 

δειζον. ἐν κοίκάλῳ: σῇ οὐ οἱ τίω ἀρ χίν λαβὸ ἀϑροιβϑῥαιδρόςπε ὺ φιλήμων, ἐδραμαπεύργι Ξ 
σον. δϑυλαβὰς δὲ σφόδρα ϑοόμι μοσ ἠῶδά ρλόνε ἄλλωστε καὶ δἰφυὰς, τὸ μδὰ πρῶτο δεὰ ἰκαλιϑ 

βράῃν κοῦ φιλωνίϑον (μαϑίει φράματα. δεὸ μὰ ἰσκωηῖ ΟΝ αὐτὸν ἀρισώνυμόςτε ώ ἀμειψίασ, “τι 

Ῥαδν “λέχομτεσ γιανέναι καυτοὺ τίω παροιμίαν ἄλλοισ' παρνοῖντοι. "τερον "δὲ τοὺ αὐτὴσ ἡγωνί σοί Τῦ. 

ὠτω ρϑνσοισ' δὲ μιάλι σοι. ἰκλίωνι τῷ ῷ ϑεμαπογῳ. Ἷ γράψα ςπατωνηρῦ τοὺσ' ἱ-ππέασ' οἷν οἱσ᾽ δηε “ 

λέῤχι αὐτοῦ ποὺσ' κλοππὸὶς δι ὁ τυραννικὸν, οὐδενὺσ' δὲ ὃ σκδυοππτιῶν τολιμίσκιψῆον κ πρὸ 

σῶπον αὐτοῦ σι θυδσοιι διὺπερβολίω Φόξου ἅπι δὲ τυραννικοῦ ὀμτοσ᾽, μηδὲ μιὼ ὑυκρίναυϑου 

τίγος τολμῦντοσ, διεὲ ἑαυγῦ ἀρισοφάνης ὑπεκρίνατο αὐ Ὃ πρόσωπον μέλτω χείσοσ ῶ εἰπὲ 

9σ' αὖτ ἤγνε ὠμί ας “πέντε τωλάμτων ὡ ὑπ ΧΩ ἱπππίων καιτιδι [κι οϑη, ὡς Φυοιμὲ ἐν αχορνῦς 

σανἀγὼ λέφδη κίαρ δι Φραύϑην ἐσῶν. μηρὶς πέντε τωλαύποισ' δὶς ἰκλέων ὑβόμεσιν. δυμαθρϑυσεὶ ) 
αὐτῷ ὃ ὃ ἀρισοφάνησ' ἐπειδὲὰ βενίαν γραφὰν κατούηυ Οἴϑεη ὦ ὅτι ἐν δραματι ὐσπον Ῥαβν λωνὶ 

6,0, δγῖθα, ἀκα ̓ἀϑηναίου ποὶσ' κληρωτοῖσ οἱ ἐρχὸς ποιρόμτων 3ερωμ" «ὧσ' 3έμομ δὲ αὐτὸν ἐλεγ “τὶ 

ρόσιν οἹ ὁ μϑρ αὐτὸν Φ μοι ῥθδγονα ἀαϑλὶ “γόνυ. οἱ δὲ αὐγνήτεν. "σοχοζόμάροι είς" το) τλῶσον χβόμον τος 

διατριβὰς αὐηρϑιπσθιἐιοϑτ." ̓  δι ὅτι ἐκεῖν ὑκῶσεκαϊάτινασ, δὲ ὡσ ὅτι ὃ “τοῦ τὴ ρ εὐνῇ φι (λιπΖ 

"ποσ' ,αἰαινέτησιἀταρλυϑῆρνη δὲ αὐὰν ὠπόντο ὠφείωσ' εἰωτῶν ὁμήρου τοίΐντο; . 

Μτρ μλῤπϊμὲ φιοὴ τον μμιειναι. αὐ τοὶ , ἴγωη: 
Ονκ. δι δὺν γῦρ: “σωτὶσ' ἐὸν λϑνον αὐτὸ αὐέενω. δδύπερον δὲ οι. Ἐΐτον συκοίδαιντι ϑέσ' ἀπίφυγ' τοὶ 

οὔ τω Σὰ ρὸς ἐμασνα ϑέσ' πολίτησ ,καπεῖι ροΐτησε “Τὸ κλίωνος: ὅθεν Φιοιν. αὐτὴσ ἐμαυτὴν 

ὑπὸ κλὲ ὠνοσ' ἁἥίπανο Ἶ ἐπίρου ἐμέ δὴ κοῦ τὰ ἑξῆς. φασὶ δὲς οἷντὸν δύδυκ. μῆσοα »συκ οφαύποισ' 

καταλύσαντα οὺς ὡγόμασιν ἡπιάλουσ ἐνσφιξ! ν ο οἷς φησιν. δὶ τοὺσ πειπίρασ' ἀντῶν ἐγχον νύκ 
Ἴωβ. διτοὺς πσανυσ' ἀπέπνιμν.μάλισοι δὲ ὑπηνέϑη κϑὺ ἀγα πίϑε ὑπ ΚΩὰ πολι πῶν. ὑπειδὰ δὲ 
διὰ τ ἑανηῦ ὑ δραμάτων ἐασούσδιωσε δάαι τίω μω ἀϑηνκίων πολι πείανως ἐληϑερα σι έςι ̓  υ- 

“πουδεγὸς τὺ "γαύψου δυυλαῃῳ λϑνέϑρν. ἀλλοῦδὲ ὅτι δεμοκ ρατία [6 δ λϑὔθεροσὰ ὧν ὁ δῆμος ἄρχει 
φ«αυἹού"- γύγ χάριν ἐπηνεθη ὦ ῷ ἐσεφανωϑη μελλῳ Φι; ἑιρᾶσ ἐλωίας. ὃσ' κρόμι ΩΣ ἐσύτιμοσ έν 

σῶ σε Φαύῳ ἀπὼν ἐκῶνα ἔνι "σ᾽ βατράχοις περὶ Ῥ ἀτίμω 7. ἱρὸν χορὸ δἔκιμον πολλὰ χ6" 

Γ᾿ τῇ πόλει συμιδα ρωρθν. 



Ονομαϑε» ὃ ἀπαύτου ᾧ {πειδὲ νδῦξον χὰ δ μἶτν. γδάδισιφάνοι πο: ὴ ἄγαεροῳ " ὁ φήμει “προριήτοῦ, ἀσεν ἢ 

πὰ πὶ ἐρστεις δι ἐκ ειν» ὡς. δὲν βασιλια πιρσῶν- “πιυθάνεοϑε «ἤν ἄξοσαναι ρον νη ὃ ὁ κωμφδυαριοσ φασὶ Ἢ 

κοὺ πλάτωνα δονυσίῳ τῶ ὥ τυραύμω χ βουλιϑέρτι μιαϑέην τίω ἀϑηνοιίων πολιτείαν » πέμψαι τίὼ 

ἀρισοζραίνους ποίκσιψ, τέω καῖθι  σωκ ράτίἐν νεφελαις ἱιαπιμφρίαν,δεσυμιξουλέῦστιι τὸ δράματι 

αὐτοῦ! ἀσικιδιβῖα, μαθεῖν αὐτῶν πίω “πολιτείαν. ὑδλύετο δὲ κρὺ οὔτιοσ ζήλου. υδενίοι ἱκωμιμοὶσ'. 
λίγ βφιλήμονι ᾿ ) μϑρανδρφυψηφίσμαῖοσ γουῇ δδνομδβου λορυγὺ ὥςτε μδόνομαςΣ κωμῳσιείῳ 

τίμα, κοὰ ν᾽ λθρηγὼν οὐκ αὐτελόν των πρὸσ δ λριγέν δὲ “ποῦν τοῦ παισὶν ἐκλελοιπήασ φιῦς- 
Ἅης Ἂἢ κωμωδιῶρ διὰ τούτων ̓ αὐπῶψ' εὔπιον γι ἰκωμῳ δα Υ̓ σκυπ εν τινὰσ εἶχραψε κῳ 
μῳ δ[ασ τινὰσ, (ιαϊιαλον ἐν ᾧ ᾧ εἰσοι γᾷ φϑοραυκοὺ αϑαγνωθισμομ. κϑὰ τὰ 2λαι σείῖνηοι ἃ Α ἐζέλωσε 

(με ἐνανάρος, πώλιν δὲ ΑΝ ἘΝ πο ρᾶε β. “Το λέρηιγϑῖν,. δὲν -πλοῦτορ γράψας ἐσ Ω διά ψαποιύναθοι! 

“αι ὶ σκυρμὰ, πρ ὀσοναπυγρὺ ὃ μεῖεση θνάιϑοι, ἐπιγράφειν γρροῦ, Φϑιή ὀλϑροσ' οὐ ἐκείνοις. « "ἡ ὁρῶ 

, ῥϑν᾿ τοὺσ' »(οὺσ ἐπιηγράφωνας οἱ οὕτω ζύλῳ αὐβισοφαννουδ. οὗ τούτῳ ὃ τὴ δράματι σιυνεφησε τοῦ 

τολία ὃν ἡδν αὐραρόται, κοὺ οὕτω μετάζλαξε ὴν β΄ ον, τοί διοσ' καταλιποντρᾶσ. «Φίλιπσαιν 

ὁ μώμυμον τῳ! “ποία, καὶ νηἱειόφραῖον Δ δἀραρότα, σοῦ Ζ ἐδίχᾷεὺ σὸν τλοῦγν. 

Ὑ ννὲς δὲ δύο φαῦ φίλινσαιν ἃ αὐαρότα ὧν ἃ αὐσὺς ἐμνήςϑη. τίω γιυοῶκα δά χύνομαι, τῶρῦ 

,Φρομοιώντε “πιιόδίω, 'σῶς αὐτονσ' λέωρ 

ἔγρανε δὲ Φεαμαῖα. μσ'. ὧν αὐτιλ ἐπιται τέσσερα ὡς οὐϊι ῦνχο αὐγοϑ. ει δὲ ταῦτα “πο ησισ΄. ναύα 

τσ. νλσῃι.νι [οβιβ' ἃ τιμὲς ἐφασοιν Εἰνοῦ! “Τῦ) ἀρλέτσαιν. 

Ο ἱωμιμὸς χ᾽ εὸ σιυνέηκον “ αἰδρῶν, κοί, οι ἐ ̓ ἀδῥώφασαῦ φδι πόλεως οὐλρχεο ἐπὶ ὁ δέα τῷ "φλφν 
ἀρισερᾶσ, ἀν δος ἐσ, ὁ δὲ ὡς ἀπὸ ἀγροῦ ὕ διὰ τὰ λξιᾶσε ἐν τογραγφνῃ λέματι, ἀφορῶν ἐς »ὺς 
ὑποκοιτοῖσ. αὐαργωρθαυ των ὁ Ἢ ὑπίκθιτῶρ ἑππαίει ς ἐβρέφετο ἢ χρὶσ προσέχων ἰφίκαήερα μέ 

πῶς θε ἀτρου. ἱκαλῶτο: ἢ τῷ! γι ὁ ποιοῦ τον ὄνο μα, Φλὸ “8 Χύσεως ππυραιξασισ ὃ 0 ὁμωνύμως -᾿ 

δ. Ρ̓ 10: τον μαϊερὲν τ Ἂ τοὺ “νἱ πο. πἴτα ὑὸν ϑροφὴ " ᾿ ὐδὲ. “ πίμηεν ἐπιρ ρα μω ἵκον 

αὐἹίος φ.: ἢ αὐπτωδήοορ ξρδυμονολντεπέρῥημιαι. 

Ὑανκον “τοῦ  ἀρισοζφανουσ καλλι. ἰϑφαῦϑς κὰ Φιλομίδεσ' δον ἐσθ δωσιιε πο ὁ δρίμωτα ἑαυϊοῦ. ": 

μϑὰ φυλων δου πὰ διμοτικὰ διὰ ὃ μα λλιρραῖτου τὸ το ἰδγυντμκά.- 

Πέσαμέ Ρ κωβῳ δίασ. «. πρόλογος μέχει «Ὅλ ἀσύδου “Το » Ροῦ με  ρῦσ: ρ΄. "γοθικόν. Τὸ τῶ ΟΡ 

δυδδμϑρον μέλος. Ε “δ πεισαν ὃ Ρ̓ μεταξν δύο χορικῶν μκελών.Ἃ. “ἰξοδὺσ' Κὶ ἐπὶ πίλο λυγθβῆνον 

"τὸ χοροῦ». ὄριτουὴ ΚΟῪ τόσο μιὰ ρη πε ροιβάσεως “τοῦ χοριϊιοῦ. 

ΠΕΡῚ ΚΩΜΩΔΙΐΑΣ.: 

Ηἰ ̓ ἱκωμῷ ὅ]ων ἣν ῥβιϑεὶ Φασιμ ἡ πὸ συνστιρἰωνυσ. τίω δὲ ὀγοβμιισίουν ἐλεν οἱ ῥϑὴ ὅπ 

Τ ἐπὶ τὸς ἱιώμισ' περι ὄντε ἄδον Οἰπεὰ εἰκνίω πο μήτ τλ τῶν οὐσῶν λὲν κὠπ 

ΝΗ οἰκοψτων Ῥ αὐϑ ρω πτῶν. «οἱ ̓  αὐτλι: γονηῖσ' Φασι μὰ κώμασ ἐιαλθόϑη πωρὰ 

ἀϑεναίοισ, ἀλλὰ δήμουσ. χρὴ ἱκῳ μῳδὶαν αὐὴμ (καλοῦσιν ἐπεὶ ὀγγιῖισ' δδνὶς ἐκώμαζον." δ 

᾿ 

τὼ 



Ἰλνω αὐτὴν δέ ἔνγψο ὅζαν φεὰ διὰ ὁ τοὶσ' δύδοκι μοῦσι ἐπὶ Σοὶ ληναίῳ πλαῦκισ δ ϑυοϑοω ἴω: 
εἠκάλσοιω πρύγα: ἢ δὴ μένπω προσωπεῖον ὀνραβδμων τρύὴ διαχείονῖες. τὰ πρόσω ππε ὑπικοὶ ́ 
ὑγοντο. γόνασι δὲ μεϊαξολαὶ κωμῷ δίασ' τρᾶσ. κοὶ ̓ μϑὺ ἀρχρία. ἡ δὲ νέα..ἡ δὶ μὲσι Νὴ μϑᾷ οὗ 

οχῇσ' ἀρχάαςν κωμωσγασ' ποιιντοὶ , οὐ χύ ποῦ ἔσεωσ' ἀληϑοῦσ', ἀλλὰ “τοῦ διείασ' δα πίλου πνόβϑροι 

ζυλωτωὶ, τουδὶ ἀτῶνας ἐποι. ΤΑΝ 

Καὶ φέρυτωι αὐτῶν ππρρνα τοὶ ἑ δρά μαῖα. τ3“ σιὼ τοῖσ' ψθυδεσπιγράφοι, τοῦ τὸν δύ ὀσιν ἀξιολοσ 
“γώτα τοι ξαίχαρμοσΜμά ἀγνησ. ἴα, ρατιψοσ ἢ Κράτης Φερεκράτης ᾧρωνι χός: Εύανλις. Αὐιτου 

φάννς.Ὁ σὴς πρῶτος πίω κω μωδῖ αν δεῤῥημ δϑεν αϑεκτισαῖο "»2λὰ προσφιλοπιχψμονις. χθδ, “ 

ψοιτ ὃ Ἄηνι κατὼ τίω οτ' ὀλυμππάσα. τ" Ὁ δὲ ποιήσει γνωμικὸσ ἐν ἡ δὑρετικ σῷ Φιλότεχψος: σῶν 

ἕστο δὲ αὐτοῦ ὑ δνάμαϊα κ΄. ὧν αὐπιλέγοντοι σί. Μάννα δὲ αϑηναιοσ' ἀπον σοί μϑμος ἀϑήνῃσι νἱ ́ 

[κας ὁ ἐφχον να. δ᾽ δὲ Φβαμάτων αὐτοῦ 7 οὐδὲμ σώζεται. τοὶ δὲ ἐπιφερομδμαὶ ὄξεν ἐννέα. 

Κρατῖνος ἀϑηνοίῆοσ' γικᾶ μυτὰ ἥω “πἰ ὐλυμππιαόα τελϑυτὰ δὲ  λαίιεδαιμίομ ἴων ἐἰσ' πίω ἀπ ικ ὦ 
Εἰ: βαλλ ῇων τὶ Ῥ πρῶτον. ὡς ῴαισι ἀριεοφάνις ὡ ἡρακιαΐσας. «οὐ γεὺὴ δνὶ ας Ὕ ἐδέιν “αῖθον καῖα 

“νὐμϑρον δίνου “πλέων. Ἅηνε ἡ “ποι "μι τωυσ' κατα σκϑυάζων ἃ εἰς “ὃν εὐούλου χαρακήηρα. φέ 

γυσάι λδραμαΐ « αὐτοῦ κα. 

Κράτινσ' ἀϑηγαῖοσ. τοῦ τον ὑππῦ κριτίω Φασι τἀγονέναιτο πρῶτον. ὃς ἐ“αν βέβληκε ἀ Ραπῖνρ. πείνυ 
κλδιασ' "οὴ ἱλαρὸσ' γνύμϑρος. κρὼ πρῶτο μεϑυονῇας ἐν κωμῳ δῆ προήγοιτέ. «τον τὸν δρά ματα 

ὅδ ὑπῇ 4. 

Φερεκράτης, ἀϑηναῖος νικᾷ ἐπα! θεά τρϑ γινόμϑρος ὃ 3 δ ὑποίιρι τὴσ' οἡζήλωκε κ ραταππι. ὦ αὖ “τῦ ϑβ 

Δοιδορέιν ἀ αἴσῃ. πράπμα τα) ἀσηγούμϑρος κωιμὰ ἡνδοκῖ με ιυόμεϑοσ' δύρε γιοὺς μϑθαν. ᾧΦρυ 
,""Ὰ: Φρασλμονορ ἔθανορ ἐν σικελι ᾷ. 

Εὔπολις αἀϑηνοίδος ἐδ, δαξον ἐπίὰ ἀρλονῖος ἀππολλοσὼ ρου ἐφοῦ κοὰ φ ρύνι χὐσ' γγενώσ'. . δυυυουτοσ' τῇ 

λὰξ κοὺ ζμλῶρ κ ρατίνον, πολνγιλοιδορορ σὺ σκομον ἐπιφαύνει: 

Ἐώρατῆ Γ αὐτῷ ὥ δράμαία ιν. υἢ θιδοφανισ' φιλίῃ “σαῦν ἀϑηναῖοσ, μακ ρυλοαυταΐος ἀ ἀδενε 

ων ιϑὺ δφυίᾳ “ποΐντοισ' ὑπεραίρων. ζαλῳλι φὐριπαῖδαν. “σὺ μἰλέσι λυηζότεβοσ. ἐδίδαξε) ἣ πρῷ 

τοσ' ἐπι 1 ἀρχονῖος φιλοτίμδνὰ καλλ "φφάτον. τὰς ἐδ ἃ πολιτικὰσ, γῦτὸ " φασιν αὐοὸν διδὺ 

μι- τὸ ὁ ἡκαιὔριπίδον κὰ σωκ ραους, Φιλωνιῶλι. διὰὴ ) νυ νομιιϑεὶς ἀγαιϑὺς “ποινῆησ, τοὺς 

οιποὺς ἐπιγραφόμϑρος ἐνίκα. ὑσπειτου τῳ ἡ ἣν ἐδίδου πὸ ὁ δράμαία ον τοὶ Ὃν ἀριθμὸν "Δ" ὧν 

Ρύϑαι -. «Φὴ μέσης κωμωδίας δνο ποιντοὶ πλάσμα “δὴ οὐχίψαντο ΎΙ »τιἰκοῦ. δγὰ ἢ Φ συ 

νίϑουσ Ἰόγπες λαλιᾶσ, λογκὰς Ἰουσι τὸς ἀ ρυπὸς: ὅντε ἀστίψιον ποιητικὸν ὄνοι! λιραϊωτιρα “σὰ 

ραυγῖς. ἐισταιρφλούνται ὃ ἡ πείγτεσ' περὶ “οισ' ὑπυϑέσεις. τῆς μᾶν οὦ μέσιι κομρόγας ἐσὶ πποινΖ 

“τῶν ἐεζ. «κοὰ τούτων δράματι Χζ' φορά των δὲ ἐσιν ἀξι ολοπυσοοι αὐτιφάψις κοὺ σίφανος. 

Δ᾽ ΡΊ Φανις μϑ οὗ σεφάνου ἀϑηνείίος: κὲ Ἰρξαν» δὴ δὰ σῃ ἀν μτὰ τίὼ Ξ" ὀλυμπιάδα. καὶ ̓ Φασιν 

αὐὰρ δοίῶς μϑν ἀπὸ ϑϑεαπυλίας ἐκ λαρίατις. "πεῖ ρεγραφ ναι) ἣ ἐσ’ τἰμἀϑηνοίων πολιτεῖ 

αν ὑπ Δυμοιϑένου». δοιϑοι) ἣ λέγουσιν αὐτὸν ,βὐφυύφτοην ἐσ γεάφᾳν κοὺ  δραμα γον. ἐπιλό 

στῆσε δὲ εν δίῳ κοὺ τὰ ὀςεὶ αὐτοῦ εἰς σοῖς ἀϑηνασ' μιυτενέχβμ. ΟΣ; ἣ μωμωδι ὦ ωνΨ αὐτοῦ ὑτινὰς κὶ οὐδ σα 

Ψοσ᾽ μ ἐδίμεξεν: «σὴ αὐτοῦ ᾽ δράματα. σέ. 



ας δὲ "έασ' κυμρῳδιασ' γηνασι ̓Αδὲ “ποι. 39). Αἵ 2, ολογιδποι οι τούτων » Φιλήμων ῥδῥαν Ἢ 
ὄρυσ. ὄἰφιλοσ. "Φιλιπταῖδεσ' Ἢ σείδῃ πταυσ. ἀποϑλοσῶ κῷν ̓Φιλήμωρ μϑν ) δάμωνοσ' συ ρα" 

κούσιοσ. “μεπέρᾳ δὲ τὴσ' Ὁ ἀϑεναίων πολιτεῖασ' εἰδϑδαξεὴ πρὸ τῆς ἮΝ ̓ὀλυμππιοδος. σώζεται ο δὲ 
αὐτοῦ ράμαπα «ἡ]ὰ αρὸστεῖσ ἐνψεμάνκονπαι. ιἰδρανάρος δὲ δγοππείθους ἡὸς ἀθημοίδοσ΄. λαμιπροσ' 

κοὼ δίῳ κοὺ ὅῥο, σιυυδναι τριγασ δὲ τὰ πολλὰ ἀλεξ δὲ ὁ ὑαῦ τούτον ϑὺκ που δφυϑέμαι . 

Ἐδόκει. δὲ πρῶ τος ἐφηβοσ ἃ ὡν ἐπὶ  δοκλίους ἄρχντισ. ρνε δφυφνέςι ὃς στύνυ. Ἀχραφυὶ ὴ αν 

Ί« “ράμαϊα ρν πελοή! ὃ ἐν ἀϑινουισ' ̓ τῶν ὑπεύρχον νβ. Δ ΐ φι λας, σιγῶ δέν κ ατοὺ τὸν αὐοὸν 

χεῦνον ἐδίφθκξε Λϑριψαρῳυτελθυτᾶ δὲ ἐγσμύρνᾳ. «δροάμαήασὲ αὐτὸν . ρ' 

ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΩΔΙΑΣ" 

Ο πιλωιὸρ οἱ εὐ τος κώμαισ ἰόγα οὐμϑμοι 2 Χὼ πυλιϊον, δν νΝΠὸς ἀπήρλονν “ὮΝ μὰ" 

μὸν ἧκον ἑκᾶμον ϑα ὃ ὁ αὐ ήοήσσις (ὦ. χοὺ ὑλεγνὴ ὅτι ες! τὶς ἐνταὕ τοι σριῶν εἰσ’ γρὺσ' ΠΌΡΕ 

γοὺς τοῖδε. δ. Τοῦν γρι οιαυ τέσ ὑπεχώρουν ύγονϊες Ἂ σοὕνομα. μὲ θβ μέρα) ὃ δ οἹρά σούς “βυπίζεῖο. 
Ὁ: ὅτω αἰφῳνά μὴ ὁ αϑεσεδλεῖο. “Τὸ ἀσλϊιᾶιν. Ο Ῥύντιδ' οὗ οἱ πολῖται Ἵστο χείσιμον. τῇ λέ Δάσε 

κίασ ἀποβενῇ μεὺν, ἐκέλϑυσοιν τοὺσ' ἀδὺ κύῤδώοσ ἐδ μίσησ' τ ρᾶσ' τοὺς ἀδικσοινῆας κωμῶ" 

δεν. οἱ οἱ δὲ δΎ ὁ χεσ' αὖ ὑσ' τότε ταλουσίους πηλῳ χε! Πινῆες Ε Ἐνα, ἐπὶ μιίσισ ἀπ γὴσ »»"ἡσ ἀσυκῶν 

σῶς ἐκομφόνιω ἐπεὶ , με γίλα ̓ πόλις ὠφιλᾶῶτο ἐκτούρ»υ, πρὶ "τος ὑποιϑαν ἐπὶ Ἰουήῳ κωμῳ 

δεν ὃν οἱ βούλωνται ἀ ἀκωλν τως: ἐπεὶ ἢ ἰκαίεία προίκ ον εν, οἱ πλούσιοι δι ὁ ἀρχοήίες μὴ θου᾿ 

λό ϑροι κώμων: δέος, γοῦμϑὴ Φανε ρῶσ' κωμωδεῖν ἐκώλυσοιν: ἐμιόλφυσαμ ἡ κρύφα, ὅν ῥδν! ἀβτό 

Ἵωσῦς- ὦτα δὲ Δ οὗ» ἐκῶλυ σούψ« δι. "ἍΤ. ὠλονεὶ ὄσκωνῇ ὁΨ. ὀς ὃ ταλουσίουσ' Δ Α ἐνδύξουσ'. Τί. γΉνε ὴ 

σῆσ' μδϑπρώτησίκω μίας ἄριςος τεχεὶ τσ ὅφς ἢ αἰριςοφάνεριὴ ὥπλιρ' “τὴς δὲ δαντέρας -“λαῖ- 

τον. “τῆς δὲ τρίτης Αϑιϑανέους καμρδέα ομμὼ καὶ ὅτι ὁ ἀσβἰωομῶν σιναγμϑροιλδον. τοῦτοι. εἰ Ὅτι ἔγμυθέ 
γ δίκώμανς ἴδον. ἔςιδὲ ταύτην ἐμπεῖν τὰ τραγω δία οἱονὰ ὁ Ῥυγῳδαν τινεὶ οὖσαν. ὅπ ῥυγᾳ 6 

ὀῥϑροι ἐκωμωδου. ὦ τῆς μᾶν ἐζῶξι δίας ὁ ὡς ἵλεον [ετνῆ σοι! ηοὺσ' ἀκ ροα πούς: «δα “τις ἡ ἱκωμῳδῃ 

«σ ἐφγιλωτο .δέο Φασιν ἡμδὺ Ῥαγῳ δῦ «λύφ} ἐὸν δίον .ἡδὲ κω μῳ διασιυ ἰσησι -. 

Θωμᾶ τῶ Μαγίσρου σιυδοψισ' ρῦπεξίου ἀριςοφάνουσοος τῆς “το δρα μαΐοσ ὑποθέσεωσ᾽ 

Ῥι κυ ενασ' δκωμωδιοπποιοσ', "δύο δὰ ἰῷ ἀϑηνοῦος : πειβὺς δὲ φι λίαν. τὸν ) δῆμον κν 
δαθηναῖοσ- ποιμόγον ἰδοσ' φυλῆς. πείνυν, ὼν δἰφυὴ κὦ ἀγχίνουσ, ἐπὶ τοσούτων νέᾳ οὐκε 

μιδὰ τῇ ἡλικίᾳ Ἰυδυκέμεσινὲ ἐν κωμῷ δέμες, ὧσ' οὐ μύνον τοὺς καϊαύτδν, ἀλλὰ κὼ Ὁ ἡσ πρὸ 

αὐτου ν ὁ πϑᾶραι. μάλλον δὲ οὐ ) τοῖς ἐπιχνοῤϑροις ππορρῖκον ὑπερβολίω. «λὼ κρὰ τοὐτουσ' μα 

“τὰ “πολλοῦ “το πιριόψγσ ππιρῦλϑεν. "οὔνκοιν ἐνεφάν» "ἰς ὕσερον ἀρισεφανέ Φερα ταλήσιο. δηὰ 

τοῦ τὸ κο ὁ πουροὶ τοῖς : βασίκανοις αὐγοῖσ ἀξιοῦται ῥαυμαΐος: δράματα" ἣ τίοσωρα πρὸς τ ς μὰ. 

Ἴϊνκομτα ἤγραφερ, ψιστούν τον φὐμουσίασ' κὦ χαρνἽοσ' ἐπ κῶς ἀμ σοξ. δ. πείρογται τοὺσ' ἀκουο " 

ἽἼας ϑαυμιαζενίε Ω κροτέν. οὕτω δὲ τοὺ “τῆσ' πολι τεΐας συμιφέρονῖος ἐποιένρλύγομ, ὥσ' μωδέ 

γα δῆς Χο δ ΦᾺ λαμπρᾶσ᾽ τύχρς, οὐδύπόϊε ἀπο αϑοι “το σκώτη εἰν. 9 εἀδικοὗνοσ' Ἰϑ ὁ. ὅθεν 

τίω πουρῥησίαν αὐτοῦ ὃ διόγόπες οἱ τοιοῦτοι, μείους σφασ' αὐτοὺσ παρόχονς ἀεὶ ἃ ἐλ δήμῳ ἂν 

σιπελοιιλαις.. ἐλρς δὲ τρᾶσ ἧους. φίλιτσαιν. μικόρφαιγν. κοὺ ἀραρότα. «ἀποθανόντω δὲ οὕτω “λά 

Τῶρ ἐτίμησεν, ἐν ἐπιγράμματι ἤρὼ ἐελεγεῷ . 

ΑἹ χεριΐεσ 



Δ ; χάθυτις δὶ μερός τὶ 'λαδὸν ὁπ οὐ οὐκὶ πεσεῖται. ..Ζ σοι ψυχν δρον εἰ ἀριοφαίμος" ἱτένὶ τι κω 

μρόια ἐκλήθηώπὸ το οὐ ἱνωμιρας ἄδεοϑι τὸς κῶβῳ διατικώμασ δὲ ἐκάλου οἱ ππιλαιὸὶ τοὺσ σε 

'ψυπισ' τ ἀπὸ “τῶ ἐν “τοῖς ἰκωμάσισι τῶ δγονύσιν πρῶτιν ἐπινονθῆμαι ταν παισὶν. ἤ πα ρὰ κῶμα 

αν πνος: φασὶ ἘΣ ὡσ' πρὸ: τῷ ὅν, ριϑῦναι" χουδ κωμιίους ποιυτεὺς, ἀσνικού ῥϑροι τινεσ' ὑσίτινων ,ἀ- 

Φαν. ὃς. "ρχε ὃ εἰννκή ἐ ἔπ σοιό ΣΝ “δκούμτων σενῳπουδ᾽ , βοῶρτες ὀυλῶμα ἀδικίᾳ γα ρθ.- 

"ὦ τὼ, ἃ σεὶ ,»πρα “ἡ ει, ϑεῶν ὀντωψιὴ γόμωρ. "δ οντον λεγοῤόμωρ οἱ συυνειδύσχες ἑαυήδις “οί; τα ἥ 

σύφρονισ ἐπνονίο “το λουπσῦν. ἐπεὶ οὖν αθιξου πον ὑοῦ ἐδαίωο, κοὶ τῇ πολιτείᾳ σιυνδῖσιν ,ἀτε 
ἔχε τσ (ϑὲ ἀδικίας. ον Ἰεὖϑεν “πειντοῖππεισιν αϑαιρυβθμνσ, δϑύμ ου!οσυυΐεσ' δὲ αὐτει σιαμί 

γησ' κὰ τρόπων χρυσῶν, ἐπόρθησαν ἐπὶ »ῦν ὁμωμικοὶ “εἰν αἱ. ῳ μέ 

γε “πο δυὰς σκὐμματίτεῦ ἀδικούτον, κοὶ διδαχὰν ὧν προ 

σμίκεν ε ἐργιφόμενοι. ΗἸ δοντεὴ εὖ κω μωδι κα 

ἂν "»»»σ' δ)οψευσικικδισ', ἐκ - 

. ροσ' ὡρᾷ . 

Η͂ ὑαθεσισ τὸ παιρϑρος δέμ. “οι αὕτη. 

Ονλόμϑρον' ἀριξοφείνεσ' σκῶψαι αϑηναύδου: ἀδυκίᾳ ὦ συκοζφανΊ Ω γὴσ τειούηοις συ 

νόδίας, διὰ γνητσλοῦῖ οὗτασ, σλὰ ἯΙ εἰ πρεσβύτῃ ινὰ γορὴν χ6ξ κὐλ' γὐνομα, δ κα 

ὃν ΤᾺ, ᾿ς βρα δι "νς : Ὑρ ὄηρυς ελσῦμν. πίνεται δὲ ἀἄλλυς ἢ ὃσ τ μεποὶ ωὠρδῴη αὐτῷ! δθροἰανΊος ἐ ἐλθὼν ὡς ἀφ 

“πόλλυ, ἐρωτᾷ πρὶ τῷ ἡδύου πολ ϑὲς, ὀχφόρουτινὶ τρόπων χρυσῶν ἀμελησοινήα, ἀδηιίας αὖτις 

“ριξιοϑς, (των τὸ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηραύᾳν. ἐπειδπῷ οἰβδ »οἰδγιᾳ πλούτου. οἰδὲ χὸὶ ἃ ἰγαϑεὶ πρῶν 

σγίεσνπίνιες στιν, καϑυὶ τῷ αὐ τὸσ' οὗτος ὃ ὁ χρεμύλοσ. ̓ἰχκδιν οὗ οιν αὐτῷ δϑεὺσ' σαφὶ; ἐδ οὐ -- 

δίν. ὅτῳ δὲ ὑβιδνοὺπόχ!, τούτω τοῦ, ̓ϑὺ ὃς ὙΡΟΡΊ, ἡ τὸ ἐνᾷ τυφλῳ. ὦ δὲ οὗτες ὁ πλοῦ 

ἭΝ. τὺ ἀκολουϑᾶ ἰαἹὰ τῶσ' μοωδίειασ' μὰ ὁδὸς Ὁςτισ' οὐ τὸσ' ὕϑι. δυρᾳ, γαίνωμε δὲ «αὶ οὔ» καϑξ 

ὐν ὅθι ψάποων, »μόλις ἀὐτὸν ἐρωῖά, πῖνος ἔνε Ἴουτῷ ἀκολ ουϑοῦσι . “ ὃ ὁ χει μύλον λέγ 

αὐτῷ τίω μαντείαν. Ἰνπεεται μανϑαϑουσι πειραὺτοῦ -σλοῦ τος ὃ ος τις ὅλη. οι. ὅτον χέριν τυφλὸσ ἐχ 

γέρω παρὰ “τῶ δ)ὸς. ὦ δὲ οιούσοωνίεσ, ὁαϑησείν “τεκόὶ βουλίω ὙᾺΡ ἀπαγαγεῖν αὐτὸν ἐς ἀστκλη 

“ποῦ, κα τίω ὡς ὑφϑαλμὼμ θδα πεῦ σοι πήρωσιν. κὐ ἵνα τὰ “" μέσῳ πτρρι, τίς, τε ́σιόθλενε 

δήμου αὐτιλοίας τὴ τσ πινιασ' αὐτῆσ', ἀπε ν 7670 }ῖ: αὐτὴν ὅτι ποῖ δίστι, καὶ ὑπὰ ἐποινῃγαι πν ὁ.- 

(ιαδι. ἐπσλούτησοντεΐκ ανῶς, οὐ ἰμαὐτοὶ μόνον, ἀλλὰ κοὰ Ὁ κι δῖον χε"σου πρθοϑεν αὐγεχό ῥὥροι, 

“ένντεσ ἃ ᾿πσοιμ. ἐπιάγρατη εὐὴ δρῶ μα͵ ταλῦτοσ αὐ ισοζφάνου σ' 

ἄλλοσ . 

Τρισβύτας ἣ; χα μύλος δε δ ϑϑοίῶν ἀφηινέντωι ἐς θεοῦ. εὐπερυϊᾳᾷ δὲ ὃν δεὸν “πῶσ' αν ἀσ' 

ἔκδελον ἁξρονῖε μόϊατοᾳ δίον Ἵοιόνδν δὲ ἐγγεγύντοι ἣ χρισμόσ. ΠΩ ἃ αὐτῷ ὁ ϑεὸς ἐ3 07 ; τῷ 

αἵ »»ὐ]ρίπεϑοι ὑπρυΐῳ συυυτὺ Χϑ: ῶ δὲ τυφλιρῶ γροῖ, σμιμῇυχῶν, ὅπεϊοπλιρῶν τὸν λείσμόν. 

ἥν }: “σλῦος ἀγῳύσερ) ἣ προσδγαλεχθὸς αὐτε, ἀσίγᾳ ἐς ἀσκ λητας, νασυμῇ αὐοὸν ᾧλ πηρώσεω, 

Ἃ οὕτω “πλούσιοσ' ἡνῇ)ὦ φῶ ὄνδᾳ ράνα στὸ ἡ πενία ἀναγνῶ Δλοιδὺ ριμέμν “οσ' τ ὕγρκ αὔορθὼσοισι: 

σρῖσ' ἣν ῳ δε λοισ' οὐκ ἀφνὶν ἡἥνετοι. .συγκ β'ϑοβθέοι ν 33 φαύλων τσ πινίασ ὦ “σλουσ 

“σον εγαϑὼν ὑποόλεψ δόμου κοὸ γα" Αὕλου. .“πολλῶντε «λλαγὲ ἐσεῖς ρεόντον Κν ́τ΄ὸ ἐσαταϑι δόμῳ 

Φλα αιυρᾶσ᾽ ἀφιι γώσαψτο ταλούτον᾽ν Λύλμαπι, Τὰν οὗ τῆς ὑποϑίσεωσ' τοιαῦτα. Π 'ρολο 

ἤξ6 δὲ ϑεγίπωμδυδς ροήνων πρὸς ἐὸν διασότηρ, “τί τυφλῳ υὺ νὴ γιροντικατο ἰκολεθξιρ ἐμ ἠρῳνέί 9. 



5 : ἢ Υ͂ 8 " κ4 .-. " “" τ, : 

᾿ς μ αναντοεν: ' ον δ βαρύ Α 

Ἐτὶν ἂν 

; Πρεβύτης τσ γειμύλοσ πέψισ ὧν ΓΝ ἔχων ἡδν, οἰμαπὼ οέσιισ ὡς οἱ ; φαῦλον τοτηνι καῦτα. ὧ. πράν 

Τοισιν οὶ ᾿ δὲ χελσο ἀτυλοῦσιν, ἀφικρέντοι ἐς θεοῦ λβλσθιϑμοά, πότερον ὃν “ποῖά δος, σωζφρύνως «μα, 

ϑρέψοι, θν ὅμοιον ἑαυτα! τοὺσ' τρύποιό δγόδέξειεν, ὦ τὺ οὗτοσ ΦΌΩΣ ἁ ἡ φαῦλον. ὡσ' φαύτ 
λων τότεϑν πραγοιύτωρ: ἐλθὼν οιὼ εἰσ' “ὁ μαντεῖον, “περὶ μόν ὧν ἤρετο, οὐδὲν κκουσερ: προροηῆᾳ 
δ αὐτῳῖ, ῶ τινι πρῶτον ἐξιωρ σιυνπύχεν ἀκολουθῶν: κοὐ πὸ λον πὰ ὡσοιθήωσ. ̓ ᾿ νῷ 

Ἑφδέχον ἐπὶ ἄρχον αὐταί ον, αὐντοιγεονιζοβϑβου αὐτῷ, » κολόέρους μϑν λδϊιυσινιἀοισομένισ 

δὲ ἀσιμύτῳ: ̓ρμοφῶνησ δε ἀσώνιδν. “ἀλίωοιϊου δὲ ππισιζ. πελφήαίαν δὲ γδάζας τίὼω ἐωμῳ-“ 
δέαν ταύτην ἐπὶ πρὶ ἰδίῳ ἐνόμιαπ, δ. "ὃν ἡὸν αὐτοῦ συφΉ σρο! ἀραρόπα δῃ αἰντῆις ἤρις ϑεουτοισ' βου 

λύμϑρος. τὸ ὑπόλονπτι δυο 6) κείνου μιαιϑῆϊεε: κὐκαλομ να λομενεν 

Αἰ ρισοφάζνου; γν Τ ΝΣ ΠΕΕΣ δ άμβων. 

Μ αὐἼθύεται δεικοιοσ ὥντισ, οἱ πένης {ι: ἰμεϊαβαλὼν, -σλούγρὺ τυ χῶρ δυνήσεται. 
ἔχρησεν ὅθε ὃς συιροιεδλφυϑεῖμ ὡσππϑ αὐ Αἰ νέβρὶ “περιτύ ΧΡ: τλοῦτος ὀδητα ἄνυτωί Ἰχυφλός. 

Γνοὺς δαν ὸν, ἴγαπν δι ὑκἀ δἰρλλασ' δυμόγχωσ. Καλίσασ μέϊαχῶν. οι γμοίσοι πὸσ' μὰ ! ι: 

ἔσσεν δὸν. εἰσ’ οἰσιελιπιοῦ δα πηρνῖσνὶ ᾿Αφνο “πενία ἢ εἰκώλυσεν." ᾿ηϑνς νι 8 

ὥμωσ αὐαθλέγα (Ἷος αὐτοῦ, οδ΄ κακῶν Οὐσιὰς ἐταλούτει. δ δάγοθῶν ἰώ πὰ ἰ γενέ. οὐ μεν 

ΡΝ δράματος πε ὀστυπο. ἡ ῃ ἰδ. 

Καρίων ἀκ ἕτεσ. Χ ρίμυλος δεασότησ'. Πλοῦτοσ. ᾿ ΓΕ 
Χορὺσὰ ἀγροίκων: τἀ Βλεψέδημος. ἽΠεν Ια. οὐδ ϑπλυὺν 
Τυὴ γει μύλου. ( Δ ὑκοῦίος αὐὰρ Εσεροσ' αὐὲρ ἄδγίιος 5 

»Σ νκοζφαύτης. ι Γραῦς. , Νοσ. 

Ἑρμῆς. ι γ ρϑὺς γος. 

ΒΞῚ 



 ΠΑ͂ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΠΛΟΥΤΟΣ- 
- 2 
μ Καρίων οἰκεέτησ᾽ 

Σ αὶ ρ)ιλίον πραγμι ον 

ὦ Φ(ῦ κοὰ 9εοἱ 
Δόλον γί ϑα ὥϑαφ ρονὅν 

Ἤς δεασοσου. 

ΖΞ.) Ην Κ)» τὠβελγραϑδθυρουσὼν 

, ᾿ 
Σ ἀργιλι ̓,49ι- 

ράπὶ δυσζῇο ρόδ' 

: δεασῦῃν ὑπῦμε 

ρου τυφλῷ αὐόῖρ! .ποὐδὲ 

ὡς, πέτσλεντοαι ἡ δγ ἀνοιρί, 

ἐϊωτο θαύματος κῴδετλι 
εἰσμον “ὁ του ὡσἐπίρρη 

μα, ἐπα μφοτερίζ4. δ οὐ 

ἣ “τουῦϑα ὥλμσππτοι, χῦντοι σεως 

δηλωτι, οὐὐπτουν ον δεουσῃ 

ἃ τίὼ μάχην αὐγὰ δεὰ τὸ 
ἐπώγθὸς ξρδεασοτῶν."δὴ 

ἀργιλῴομ, χαλεπόν. δὺσ 

Ξολορ. δυςχερίσ' ̓  ἄρα“ 

στα δὲ πυρά ῥᾶλως,αλγο 

λέύονικρ  ι αατοὺ Ποπὸὴρ “τῦ) Ἔ; λέξας τύχοι, 

Δόξῃ δὲ μὴ οἵράμ τοῦτοι "τῴ ον τα αϑύῳ, 

Μ ετίχονανάγκα ηὸν ϑῳα πορτοι ἢ κα δ 0. 

Τῦ σωμιανσ δ) οὺκ ἐξ τὸν κύριοι, “οστον το βακπυγον ἀργα 
Κρατεῖν ὁδοί μων, οἱ γλοὶ τὸν ἐωνη μιν ον" τς κι ἀμον υκός κύας ςς 

ἀππνω. 
Καὶ ταῦ τοι κιϑ δ τοῦ τοι. τῴ δ λοξίᾳ Ωγῴῷ. ἐν δία ππιρέλαξε, 

κατεῖο χὴν τ αὐλὼν ϑιωώμ 

ὡς ὁ, Ζαϊδ δ πὸ ἦν φώ «Τ᾽ πεεκηρρα νησὶ πίλασσεικ ἀκῷ ἐτὶ ἕκτο ρα ὀνομάζω, κατεΐ ο χὴρ “δά 

λιφε. Δοῦλον,βνέσϑοι. χουλυπν ὄντος φύσει τοδονλϑύν, χυλεπῶτερ γνζ), αὐονανοήτῳ τις 

διασῦῖ Η ὑπηρετῇ- Μὰ σήραῦ τοῦ του οἱ γραιζφοντές παυ τοὶ οὐκαλῶς γραφουσιν.δριντοι ἥῥωνυλ 

λοι; δ᾽ παλωιῶν αὐτι ἀἄφω "Ὁ τοῦτο - καὶ ἴςι ἈἘρφ ον ἐκένου. Μ ἐπέχειν αὐνάγρκη «πρὸς 

“ὁ ποιατιεόν. ΕἸ κισυ γιρτώρυτῆσἀπποχλμ) [Ἢ ρύο τυ δϊδ' Ανέ ρος. δῦναι νμεῖν ΗΝ. δούλιον ἡμ Ὁ 

ἔλισι. τ γουλίκακώτερομ “τ τοὶ ἐναντία ἑαυτῳ! δε προ ἢ εὐϑοώτιμα ἐν Ὅο. μὰ φριᾷν ἃ ξούλεται 

ο. Φλἢ ἄλλω νἀ ροσυυύης αὐέχεοϑτ. 1 ὧν καυκῶγ.ξραφ ροσυυνῶν ὧν ὁδεασότεις ζχειγοιυ ἔρασλη 
κῶν, οἷ τόϊς ἀσπειθοῦσι το σ᾽ δὲ ασὸ τοιισ' ὁ εἰ λον του. ἰώϑοισι δὲ οἱ ἀ Π ικ οἱ τοὶ ἀρϑ ρά τολεορναρᾷ γιὸς 

“5 ρ οὖν οὐ τῷδ, τοὺ βέλτισοι “περίοσον κα ηικώσεῥαρθρον οὕτω καντοαλ θυ τωνδοντοῖς ἑξηςτὸ, 

“τ ὡς οὐ τρδΚ ποῖοι. ὁ δὲ ταῦ τω ὁ δεύτερον, δία ἔςιν αὐτὴ τοῦ του ὡς δἰον τοὐτινθον. ἀλαῦτὶ τοῦ 
τούτο πάλιν ἀπικῶσ. Ὑ Ὁ σώμιυτος γουδιοναυτὸμ ἑαυτούοὸν δονλορν οὐκ ᾳ ἴερα τεῖνιμά 

Δι σου ἰυύριος “τοσιώμια.τοσ' Ἡποιτοσ᾿ αὐτὸς ἑαυτοῦ. Ἃ ὃν ἐωνη μϑρον αὐτὶ “ΤΟ “ὸν ὠμησούμϑνον 

ἀπ το) ὠνφ μα λέγουσιὰ δγὰ τῇ αὐτῆς Φωνισ' τοὺ στοῦ) ρέματος (ιλΊσεισυτο δὲ ὀνόματος “ὥτσλη 

ϑιτρκ ὅκ. ἴσιν ὠνησοὶ μϑιμον.δ᾽ ὃ μετωβαλόντεσ' αὐηδ σαὶ ἑχίραν Φωνίὼ πριά μϑροι λέγϑισιμ ἀπι 

κο. Καὶ χουῦ τοι μιϑὲν δὰ του!-τοι . κοὸ “του τοὶ μῶν δὰ τούτον ἔχει ον βόπυν . ἔσει δὲ ὁ ομαι ἀπὸ 

ϑετικὸν τῆσ πρώτης δγνοιασ᾽ Τῳ δὲ λοϑίᾳ .Ὅο" ἀπολυμι οὗτοι Ὅ λοΐ ἰωὺ ἴαν πεμπαυμ τ᾽ 

Ἴ: λοξὰ γωὴ μανήφύεται δϑεός.. ἢ τῷ λοξίω πηρείαν ποίου βὅψω. ὃ αὖ τὸ σ' γὰρ ὅδι Ἰρὶ ἡλίῳ. 

οι, 

Δ σρ. ὑσ-αυδαληίαι 7 
;); Ἀγ λ.οω 

δὰ ργια «ἢ Ἐργορ ἦα εις 
σποῦ λούιοισ' ὁ δυοερισοεκ 



" ᾿ Δοιςοῷ ανους - 
ὄν ϑεασιῳδε. εἰπραγικούσω 
πο πβρφρασει. ἰδισυϑία, ρθε ασιῳλ πρίτδος ὁ εκ χευσηιλαίτου, ἥ 

ἀθὶτρ ἐποδος καϑηλδύα γι Μέμηην, δυγκοιί σοι μέμφομαι ται τω, 

σμῳδεέι. ἀαλθπαιδηὸ μὲ 8 ἰκτρὸς ὧν ποὺ μουν γίς ὡὠςφασιίσοῷός, ἐ 
οὐ ᾧ κανϑεταιβλμοσιὰλ- Μελαγλολῶν τὸ σύ πεμψέμον ἂν δεασθτίω- 

'λως. ισπιδὺ γε τοιὸ ἀπὸλ 

λον ἀρ διὰ ἀϑμοσ' ἡὰν ὁ: τισακολουθεΐ κτύπον αὐϑρωτρυ τυφλοῦ 

“τουδ' ἐρᾷς καιρδοῖβαραρ Τοὐν αν ὅν ἀγ51: ὁ προσῆκ ̓οὐ ζρὶ ἼΠ01 εἰν. 

ΕΒ ὡς ΠΩ ̓δυταῖ τέ 

᾿ ὄντα τοί, τϊατλδμαι πρό,τε 

ὅτι. τινὲς δὲ οὕτω ἴς (υτήσαοϑς ὃν ἀπόλλωμα ὶ ἅ ̓ποδα «λιᾷσῳ μιλητῶ πανέρι δϑῶν βιό 

δον ὕρριποορ ἵνα ὁ αὐαφίομᾶμομ ὅν τῷ ἀπράσαντος ὸν βόλον. συμβίξηκε γϑιὦ α»τι εἰχρυ- 

Ὡν »τρίπο δδχον σου περιλαβϑμ αὐτου 86) δ) ἰὑτύῳ. ἐφιλονείμ ων οὖν περὶ αὐτοῦ ο) μϑὰ «λιν 

ἕςς ὡς ἰχϑύσ' σρταύξοαψ. οὐ "ποσὰ. οἱ Δωρ σαιρτεσιλεγορ,σ πτὴν “δανιδν ,Δαθμι ὅπ τύχοι 

ὠν σοι το οὗ «οὐ τὸς οὐμ αὐτῶμθιλονφκούντων, ἑδυξονὸ ἐρωπῆ σοι ὃν ἀπολυμα. ὃ δὲ ανῶλεν ὧν τοῖσ' Γὰ 

"χοιν τοὶ ἔκηγ μιλῆτον τρίποδος πἰριφδίβον ἐρω τοὺς. ὡς συδιᾳ ποὶντομπρῶ τος, τύτωι τρίπο. 

δὼ σῷ. ̓προσήγοιγονὶῶν αὐτὸ. τὸς ἑπτὰ συφοὶς. ἕκάςος δὲ ρύτων σπαρντεῖ τὸ σιζϑὺσ' ὄνοθ! ἄγ 6 ἼὉ 

ὑννωΐια σι ὡς σιφωτέρω “πεῖν τῶν, αἰαβέψοι! αὐπὸγτῶκπλλων! ὅϑεμ φασὶν ἀραίνεμαι αὐῥνὶῳ 

στ πριν. ̓  δὲ χέβισ' ἡπυμολόγεται. ὴ πωρὰ Ὁ ϑεοσπεσῖο δεῖν ὃ ᾿ παρὰ ὁ πίω ϑεόμιαντιν ἐκ φτοὶς 

μαντείας ἄγιγ' λευσοῦς δέϊαιν δ ὁπρίπονσ, ὅτι τιμία ἡ ὕλη. κοῦοι αἰδὸμϑροι χρεσμοὶ τἰ μον τὰ 

μδμπεοὶ τοῦ πυϑίου χ). ἐποϑὸς σῇ «φόρωσ' ἱπορου μϑρα ἐν τοῖς “ἰ νδώρου ὕμνοις δυο ρωδ' ἡμῖῳ 

δλόλησπτοι, ὀνδὲ όπου “δονδελφοὶς δὐρέϑα μαντπέίον, Δ. ὁδῶν ρος «εὑ τῷ ἐκ κοδείιο τω δ ἃ ἱσορίον 
βιβλιοϑήκις ὁτωπώιζφη σιβ. ὄντοσὰ χέσματος ἐν το τῳ τργπῳ. ἰαϑὺν ἰω βράδυ, κοὐπιρὶ τοῦ 

“ον βνοίϑμων γῶν, δυο μήπω καυτοι μόθον “τουδ' ἡλλφοὺς : αὐὰ τεῤχέηματι τίῳ προσιοῦ ́ 

σιν κὺπροσβλώψα στίγ αὐτο σικι ρταν ϑαυμαςῶσ'. ̓Αϑὶ προσίεοϑη φωμίὼ δαί μον δὲν λποιμί 

νὰ ϑαυμιουσοι (Δαροσελϑόμ ῳ ῥγαίσματι ταν “πεῦβέῖν τοῖν αἰ3) κρὺ προλίπιν τὸ μεδλοντο Φλδὲ 
φίμες δγοι δοθείσης, ταλέίους ἀποῖντοιν δὰ τοῦτον τ ἕκτον. τὶ παλησια ζονταιρορϑουσιαζφν. δέχ οὶ 

ἠΐὰχο »γομιοϑῆνοιι (λῶσ᾽ δὶ μα “ὀχφ'σπέθιον. ρπο λῶν ἀφανιζομϑῥων διὰ “Τὸν ὠϑθονσιασμον. προφι. 

τιν μί αν ἐκ αἰτους ἢ σοί . τοι τη ἢ ἡ κάτου στε βυκ ον" μαραῦδ ἰφῖν αὐαβαίμεο ̓ασφαλὴμαντούνοῦς 8 

λόνσ “Ῥός ἐάσει; ἀφῶναυτδ ̓  'μδὰ ἰμληδῆμ!. ϑεασίῳ δεῖν ἢ ῥάρχεονπηρον "χίγηδγα ῥά εὶ ὑσερ' 

ἡ Ε χε ράτι τ ἰχεισμολ ὁγούσης ἐραϑβναιδγα ῥκάδλοσ. “καὶ σιυναυρππεώσεινποι βια σοιοϑα,γου δὲλ, 

Φούσ. δυὸ νομοϑετῇ σοι γιυοίξκαι πανταΐκον το εὐ “ἄϑϑεν ἰεν σπ θαι χης πριάζάν καϑυίσῷ ὁ 

“πόμου"μοσι (δὰ “ππορλομᾶς προφητιδοσ. ὅτι ἰω1Ρ ὃς ὧν κρλμιαντης: ἣὋ δυφν ἀρεδρ “Τοῦ ϑεοῦ: 

μευ Κ᾿ ὝΕΣ “ἄγόν. ϑεασεσίας Ζε κφυσ πίω ἰα ιν ἀριρή μη. ὐκαίροι δὲηρύτων “ἰὼ ΡΡ 

βίων αρνι, ρον μαι, ὅττί αν! ον ἔπεμῴε Τ' διασότίω. Υϑ μὰ πρ οσοῦ σειν περιλιβεμιελα 

γρλίο ϑεασεσίαρι δὲ, δ προσεχιᾳφλικῦϑε σβοδον. Τιώμ } ὑσῶν πεχυῶν ὡνμντειλαν ὅδε, γῶν ̓ 
μέμναται μαντεῖ το αθικῇ ἦς κἥξοκε ἢ ) τὸ μπσικδὼ ὡςὶτλ ποῦ “ἥξόντος, μη ὁ χέθαν αὖ αὐτῆς ἴων ἃ δυὰ 

συὸς, πίω μση αἰν Ὁ). “πρὸς “ὀχάθιςρ ἤνσνιβαύᾳ τ᾿ θεόν, ὅτι ὅραύων. ἰαβρ ὧν ἴα 5... 

αὐ γρινν. ἀξισεμηε) ἣ πρὸς τοῦ τῷ ϑιφλπρο σου σης ἂν υ Ὅοδ σιυνέσεούτιτε νοὶ συ! πεσέρησεμ ἱκτα ἰδ 

3α:διὰ φιμαν τείας. “θ᾿ οὖν ἴοι ε  λέγφρ: δὶ δι  δρξαυγομαῦ ον ἀρεῖ ἰρλαψετὀνδεασύτέω," 

ὠς ἣν διὰ μϑρϑι μαντέίωτα (ραβερ. διὰ δῷ; «Φικας μελαγλολο ἐπίασεν διαὴ ἢ Φλα 

Φίοχῴι 



ΠᾺλ οὐ Τῦσ' 

ὄι Υ} βδλέτουπις τοῖ “τυ ῷ Λοῖς ἐγούμεϑαν σι κ φρονίσδιδολφροῦ 
αὐτὶ α «φόλυ»» τὴ πῇ μῆνα 

υτο: δοξκολγθει καφμὲπροσριάζετοι. ΡΣ 
ληγασι κονλρισχαὶηρ γ,αφ' 

Καὶ ταῦτ᾽ οἰ τὸκ. βινομδ οὐ γοπὰ αροίπηο νι δὲ χρυ. σι  βλεπετεσ. “Φέμιςἃ 
Ε δ κδῥ οὖν οὐκ ἐϑὴ “ως σιγή συμοα, Μααν; [κὸν κπατηρᾷ τὸ δὲ 

’ὔ ᾽ 

Η͂: μὴ φ μα σης, δι τῳ! δόκυ λυθού μδρσαστε, ΠΤ ΠΣ 
ἘΝ ἈΧ “ «»γαρτ!σ,ηπει ὅϑεοι Τρ σροσησ 

ασοτ ̓κλλχοζσοι τρέξω πραγμμουτοι ̓ (4, οὐχεπεόθοι πυφλῳ. 
Ουφῥμετυ ἡ ἐσεῖσ, σέφανον ἴδον τα Οὐδὲ ἔ γεν. λέραλϑ ἐς δε ΠΡ 

ΧΡ Μὰ δ᾽ ̓ἀλλάφε λὼν ηὸν σέφαῦ ἂν λυπῇς σίμε, ῥύπος. τινε σὴ ) ἄνα δργρν- 

Ϊ μα μάλορ [ ἐλήβσικαρ' λῦροςιοῦ ΧΩ πουύσο μας Ἁισμέρ,γυπέσι τίω φυΐδ 
ΩΣ ἦ ν ὅδοσ' μικρϑνϑ 

π Πρὶν αὖ φραίσψεμμοι͵ τίς “ποτὶ σὴν ἡ τοσί- μἰσματε γοῦν ἀμ ̓  

ἕω ΟΦ ἃ ὠνσοι παυνϑαύο μοι ππίψυσρνερα: Ὅρρα χύτου τον. ὅιον νὴ γρῦ 
Χρι; γλῦσι κρύψω. ΡΝ ς πρμϑ δ οἱ οἰκετῶν, σα, τὸλε πειὸ στε δύ: ΩΝ 

Ριρότοτον ἡγοῦ μαΐσε κὸ κλεῆϊ! ΜΕΥ “»πώλης, ὁ πῆροὔϊι ἀρ στῶ 

ρα τοῖς “πὶ λοίμοισ. ἀλλαῦς 

ἐγὼ ϑεϑσεξὴσ' Δ δ και ὧν ν αὐέρ, τ ούτε, ἐν ποπώλ᾽ ὁγρυ" 

Κακώ; ἱπραῆον ᾶ πέρι ἧν' 'Καριοἴδαχοι . τρις κἐχοί δὲ τῇ λίξφς 

Χρξτεροι ὃς τλούτοιι ̓ ἱερόσυλοι ξήχορα, πιτείνων"ῥσεγαψὸνεβι ἀπο 
χε᾿ σνασαντονπρὺς τους ἐπ 

Καὶ συχ δῷ αὖται «οὐ πονηροὶ Καρ'πείθομιο- φυχε ῥυπουὸ δ αιυκρὴνο, 

δύ τελήσ ὅταν δὲ ϑέλωμϑρ 

ἐκφιυλλικιτνά φα ΕΣ ἡ γευφι εὐ, αὐτὶ δ τ ρ)δ τυχόν. δὲ κα ἔχει τινὰ σύσοε σιν ὁτῦ ὄννχοσρῦ 
τϑτλϑὺ Ὁσῦν ἀπ ΓΝ ϑέασμον "δδτι ὥρα ἀπομοταζθορ΄ ΝΗ 5 πολνκτημόνωναϊϑεώ ως φὐχλονόγαηριῖ 

ζι) ἐχόντων. “Ὁ δὲ λῆμα ἥον ὑπόνοιαν. ον ϑξικυτυπτήσεις. ἔϑες ̓ ὸν ἐς ϑεοὺς ἀππόνποι σεζφανοῖ; 

ἐϑχ!. καὐῥύθωνον ὄνα!. «πρὸς βέϑος οὖν αψαίκομι ζόμδνονέκ το μαντείου ἐ ἐσεφανεφὸ ρον. αὔος ἐφε 

φανιφορία. »ὶς ὃς ϑεύγαπίοῦσι ϑούλοις τενὴ κ ἐλϑυϑέρ, ͵  συτίμως ἐδῖϑε. τοιοὐδὲν ταλιονείυτήμια τοσ' 

προμήθων ἐλδυνὲ Ροις σὰ ρου δα, “σὴ μὴν δούλοις ὀνφδι ζ όσοι "ὁ ΦᾺ τύχος ὑποδεὲς. ἀπερῖς ὴ ἁμα 

λαθιοντως .Ὰ δυσω πίον ὁ Καρίων.Δὼς σέφαν ἵχων περρρησιονζ)ουγοῦπύφισι. Λῆροσιεν 

παύση. ἡμᾷ ἐ ἐμιφαδν ῥλθρθλπρὸν ἦν δεασότίω ὥπιν εν τὶ Τῶι Ω ολ ογα,, νούσεις. «δὲ εἰς “ὁ 

τὃ πουύσυμ πρὶν αΨ » φρώσιις Μ49ι, εἰς ὑπήκοον αὐν ἄπενοὶ “»ὴ ΕΝ καθζαυην, ὅτως ὄποις “λῆρος ΓΝ 

Φλυΐος ὁ »ταῦ τα λέτωγ. Πάνν σφι. ὅτι σιυύκοσονα ἢ “-  ἀϑαύνλα τιθονυθ! τοὶ ( σοδυιυ οι μᾶν 

ταϑιλέται δῶτι ἐβἀμφοτέρωρμὰ τως ἔχει »τυλὸν Ἰσῶς. λυ πεήξεε τον. λῆμα “Τουπό 

ξεν ΤῊΣ τὸ πέϊγουνέτοι Ἴον παίων ἀωμιζζαμα διαθιοντζο μ᾿ Σ δϑοὶ Υ̓ φλμωμῳσ μῴ ΠΣ 

(ὅν. ἅμα δρτ δ οικ ἐπτίω “"4ἀνρδὸ χβοπε τυγχώψον δι χλϑνης ἐκ τ δεασύγουιὖ 3: ὑλταίς, συμ- 

φυνυστῷ πρώτῳ λυλβήσεαϑς ὀδούτερ, δανπὶ οὐ κφδχλίο κα κι σμιυνην. μέρος, ἰιλίσπτε νόῳ. αὐα 

ὶ Ἢ ἡ ἀγαλοήζο. θώϑοιμ' ἡ Δοντῇ ἐκοινσωινιϑείᾳ κλύπειν τὸν Φρόνι μι λέ. "ἢ μιυσηρ' ̓αἰεώτο “»": 

τ ἐ γμυτήρια οἰκίων Ἰλνοῖν, ἰφόσυλον. οὕτορ. .τινὲσ' σείζουσιν εἰσ ὸ ἱφόσυλοι. ν ἴω] ἐὺ ὡς 

φαῦλοι δγεξαύοντο δὺ ὅπεν οἱ φόσυλοι βίτορες: Καὶ  συκφφάν. “λοιμοῦ γδέοῤϑμου ὠπῆάτ' 

τικὰ ὅτὶ λάθρα τοὸὶσ' συκὰσ' τοὶσ' αὐΘιφυμϑῥκσ “πε σ᾽ ϑεοῖς ἐκα ρποιῶτο. Μεπὸὶ δὲ ταῦ πὰ ϑίθησ 

πὰς ΓᾺ Π] 



Κριςοφαύους Ὁ 

τίαοβρομδῥες βεασηγόῥοῳ. ΧρῈ πε ρυδὺ ἴω δ᾽ δὲ ᾧ χὶ μὴν ἰὡς ηὸν ϑεόμ,. : 
"σου τωρ τινὸς (Δύκφθον συτ.- 
μο φάλέχεν, αὖον ΜῊΝ Τὸν ἐμὸν μι οὐὐντοῦ “το τοιλίι “πώρυριδὸν.. 

ῬητΤὸ ἀϑήνησι μεν εὐβάγινοὶ » Ηδανομὶ (ων ὲ ἐχηῤῥνν ξϑανβίορ. 

Ἰζϑεν 4. σέσαον σὺκ αἰξς Τὸν δὶ ἰόν, ὀτπερ ὧν μόνος μοντυγχάνᾳ, 
Ἀομω ἦν Ὥραν » βου, ̓ Πώ. οὔ μϑμοσόχιν, ΜυτΤοῦΡ οκ λόμ“ται Ῥὺς πρέπουν, 
ἐστι ἐἐϑρον. «μτοσἡβσυλῶν 

υβόδοις αὐδρ᾽ “πριμργοι , ἕνα! πανουργϑρ'ἀὐνκονεὐ γὲσ' μηϑαῖν:, 

πουτ' ἐβηλεγλον τέγψασ, ὥστ 6ἰ ῳ 7 ταῦιχὺ "ΜΙ. (σρισ' ξυμφέρᾳν. 

μα, ὁ περὶ κὰ σβακωρὴν ἐπι! ΚΡΤί δὰ ᾿οφόιδοςς καχαν ἐκ τῶνεερμλίτω νι 
ουν-ἐκαλᾶντο ἦν συϊιοφαν 

«σοῦ ὡς τοὶ σῦκα φούάνομτες- ΧριΠσεν 
σφῶν Ὁ ὁθεδα' ὠπέμουτοδέν 

ἐπεκρατησεν ἔνε ἐκείς ὀτῳξυναντήσεμι πρῶτον ἐξ ἐῶν, 

σούμομα πρὸς πτύντως Τό. ἐκέλιυσε τούγυ Μη ἡ μεθίεαϑ. “ ἐπι 

παρ οἰ βὸς ἐγυρρρ κρὸ ρον Π εἰρᾷν δὲ μοιυηὸν ξυνακολουθᾶν οἴκοι δὲ. 

Τα πδύσῦοι κὰν ΚΡ. Καὶ " ξυναι]ὰς δίτο πρώτῳ: Χρενζου τωὶ σῶν “ὀνάπδλῳνα. ὡς 1 8ὲτ 
δνὴ πρὸς “ὀνθεύμ. οὐ δὲ ὲ ἐξῖ; ΚΡ ι τ οὐξυνίψς πίῳ ἐ ἐπίνοιαι "χοῦ θοῦ, 

ὀχόμίωοὕνπρος ὀνθὲνσ.  φραφουσοιμ ὦ σζς αν ΄τουτίσοι σοι ἐφοίτοι, 
τῆϑ υσὰ μὴ ὁ ἐρωτάσων νὰν Αἰσκεέῳ ηὐμύου ηὐν Ί χυθίδν γρόπομ: 

δ ἔζων. τ. βίομμς ὑμόν, ὠυῦ 

Ζταλοῖ! πσώρ πος δύνανται ρι ἐηενον δε κον ὑοϑῖ. «πενσὶ μδ δ Ω " ἐρωπήδ' ὀχοὺμέ “δαλόν τὸ 
Ψόπα υδηῥεήον, ὃς μόνος τμουπυγχώνᾳ,α Θν » πούνουργο Υ ἄδικον, μηδεον ὑπίς. δὴ ἄδκος Ο αἰῷϑαιξ, 

οὐ χι γνόνᾳ “τῇ βάν χβν ,ὑσ’ γομι σοὺς "τοῦ" Τὸ αὐτὸσυμ Φίς' οὐ ρδεῖθόγτι εἰ ̓ ὃπε ἢ δ ὁ πευσῦμϑρος [καπὶ 

ὑπαν λιξον. ἐπϑιδὲυπερνσόμδρος ρος παστὸν ἔϑηκε λάμέσυν τ 7. ̓Ὶ μμέχει τῷ »Βίον. ΕΥ̓ 

ταλαιπώρου" τῷ πλατίίκου. ) ὐν πετληκο τίς: πα λαίπτω ρὸσὴ ρα τλίζαι ὃν πῶρον δ πάν 

ϑυς: ὅτι ὴ πῶροσ᾽ πένβοσ' ὅδ, αὐπίμιαγόςφησι. πῶρ πὶ ἀλόχοισι (δὶς τεθε φασιν ὑκασορ, Ἐλαπ 

κὰν εἰ ἥρσεμμωτωμ. Ῥαμκώτερ, ἀπεφήγατο προς διασύρων, δοφασιν δ οιναῖδαν. δ δὲ ὶ γῆς; τί ἐ- 

φϑέγζαν» ἐκ ϑβσεφανωμ τ ἡ προφότιφος. ὁπεζφανιφύρφᾳ ἡπυϑίαα πεὶ δι Ῥίπϑες δάφνισειν ἐσέμ ̓ 

Δϑοι. “δὴικῷ «έμμοτ', ἀπέ! ἡ οἱ μαν θυ ὅροι, ἐγγράφῳ: αναϊιοινῦσει πρὸστ ϑεὺν τὸς πεύ σεις ἢ 4 

σεἰοῦντο γρώφοντ ̓ὠπυκπίῳ δ ΤΙ προαίρεσιν. αὐτο κοι. σεφανῳτε ἀμιφιςοι “π ̓ἀβρριπῇ Μμαὶ 

πιρλῳ ἐχερογόνορ. ὁδὲῳτυχν σὺ ἰμῷων ",ϑὰ ἀπῤκρισιε τ ἐρήνψι “ ἢ ὑπυᾷτο. "ὧ) ὅτι οὐμέσω 3. 

Ξεφαύων καϑημϑα λοξὰ ἐπυϑία.} ὁ ὅτι σεφανίω) ἐςεπιὸ δξ! “πὸ «φΣ καβίιο ὑσυϑία. "ἡ αὐ αὶ ΧΡ δια 

ἊΝ ἀσοὶσιδαὶ νασων ἐθιτήμω. Πδύσει. οἱοι ἢ εἰκοὶ τοὶ ἢ ποιθιτιζ᾽ χεύνων διυστερα πρόσωπο, 
οἰεἰ ἢ διὰ δφϑεη ̓ γέφεσιν ὡς βιον τοι ϑτὰ Δοτ᾽ ἑξῆς δὺ ρίσεις, ὅσως ἂν ἀπίρτις,τῇ βα ἢ ἐᾷ διαλι 

ἐῖῳ χελται ἐδείκονγν δϑλξέκους »τοξαλῴ (ἰοψφ ὁἰ4 τοὶ «ὐφεντιᾳ ἀμϑονγφήσαι δ δύρσσα, τῇ γἀἢ "΄ 

κ᾿ ὑποίθμα σωιυνθέῖρ, ἀδό) “ἢ φϑότ - τὰ γ “πε ταίιφ ἐ Ῥφιἰ τοῦτο ρδυτικ δὴ κα ἐ αὐτιολογκῖ μαρίε ̓ 

θέντ' οἱα ἢ “ἰκοὶ δ ̓χὅτω τι ἱφύπέρᾳ πρόσωπο ἐκφέρεσιν ὡσδρῷ “αὐ δ αρτουίοτην: Ὑ δ νιρχωθι. 
Ζοπῆ. Πλρὴ ἀργχρὴτρλι πειαρϑραϑίωνοδ! εἰν! Ὁ) ) λδτόσελι τεῖ [ποι μόνε ριδυσι ἐνιγν δι δωστε. 

Καλτυφλῷ: πηριπρὸς τ Σ᾿ σλῆτ ὐνν μή, ὴ πρὸ ᾧ νῳ,. νοῦς ἥριρᾷ. δι νῃς ἀπκούφ. ὦ καϑοί πῇ ὁ στυ΄ 
φλῦσ πίω ραν ϑνθφαν. οὐτριᾳ τι. πρὸ διμηριμῦνδὶ. Κιῤκἀλαὐργιξθρε δεοικ ρένάε ὁ σησ 

μος; 



ει Πλοῦτος ᾿ 

ΧρΤῷ, ῦτο κοίνειεικωρ'δὰ Δὸν 87}) Δ πυφλῷ, 
Γνώμαν δοκ ἐξ! τοῦθ. ὡς σφδθξ ἐσὶ συμφέρον 
Τὸ μηδὲν αἱ σίκεἷν ὑπὶς ὑνπῷ δι χρόνῳ. 

Χριοὐκξαθδτσω; ὁχραημὸς εἰς τουτὰ ἑΐπενν 
Αλλεῖς ὑτιρόνπε μέζονὰν δῆ μῶν φΦ ραΐσῃ 

ὁστήσ ποτ ἐσὲν ὁ τυσί, κοὐ τριγεί ριν, 

Καὶ χῶ ,δεδβδροσ ἤλϑεμιε τὰ νῷν θα, 

ΠΓυβοϊ μεθ᾿ αὐ τὸνγφνημὸν ὑμῶν,Ὁ, τιν ἕν 

ΚΡ, Αγ δὰσν πρότερομ σας τὸμ ὅρ τιν ἄ “φράσομ: 

Η, τὠσὶ ύρισάρώΧρ' “λέγειν χρὺ ταχὺ πάνυ . 
Ρν ἐγὼ μϑὺ οἰμώζειν λέγωσοι «καρ: ἐμαιϑεξνς 

Ος Φησὶν ἔνμα: :Χρο δ! ̓ λέγᾳ “τοῦ τούς ἐμοὶ. 

Σκαώς ̓ ν οὐ “τοῦ καὶ χαλεπῶς ἐς “υυνϑάμφ. 

Αλὰ ότι χρόρᾳ ς αὐερὸς δϑόρκου ηρδ' προὶις, 
Εμοι Φρα σον Πλκλῴανι ἐγὼ γίσο! λέγω: 

ΚΡιδὲ λουηὸμ αὐόρα! οὐ γὸν ὄρμιν πουϑεῦ! 

Χριόυ σοι μεὲὶ τί δόμιηρα ΖΗ ρήσεις ἐγ" 

Εἰ μὴ φΦ ροζσεησ' Ἅν. εἰ πσθλῶ κακὸν κακῶς. 

ῃ λιῷ τῶμ οἰποιλλάλμν σον οἱ σἸ μοῦ. Χρ' “πὠμαλαι- 

ΚΡΙΚαὶ μὴν δλέ 2», βέλτιρον δέασο ται 

Α-πολὼ υὸναῦ βώτὸν κάκι σύ τουτονὶ ̓ 

Αἰναϑεὶς δ 2) κρυμμ ὅν χλνοῦυ ην,κῴτολι “σῶν, 

μια. πυφλιρβδεουλὶ 9 σῷϑαλ 
μοὺσ αὐὰ πίω όζαν. ν 

τίσιν ανομῳ "ἥϑοιμίαδς ἐς Ἔ 

σ᾽, τυφλῷ δὰ λατὰ μουρτὺ 

Θμῃ Τὸ δὲ «ξῆς " δ σφόσρα 

ΓῚ Τῶτο συμφέρον, ὁ μεδὲν 
ὑγιὶς ἀσκόν. 

νι ἃ : 
Η͂ τὠπιοου τοις.τὸὼ ἁλτῇἐ- 

“πειλιυὴ ὸὲν πεύσισανω ἀσ 

ππειΆδτμςΝ, λὲγᾳ οὖν ξίλτι 

ὄνσοι ὅδ ὑβωπόνλογω πει 

ϑέντα ἢ ̓ ἐβιαϑινποὴ ἢ ὡς μὴ 

έγονπόρσον. : Βίαιόντι δια 

προνξομαια αὔ». 
ΜΝ ς ὃ 

Η τωπὶ ὃ τουΐγριτὴ ἡγον πὶκό 
λυ ϑιῖ τοὶ. σ'μὰ ἐϑέλουσιν «- 

αυτουσυκφαίνφν.τὸὶ δέδας, 
λ 

ταλιισμρ βαύματα. 

Δέγντον αὐάρα κρὺ σὸν ὃρ 

κυνὶ «τίω κλιδόνα τω Μμαν 

πείαν οὲ τὸ σύμβολορ. 

οὕ τωσ' ὃ ὁ ρὐδγθ. Απλλω 

γιοὶ.: με δέρνις ἀφκελίᾳ 

“ίλε νι! ποινῶσ' Ν “πῶν σύμ 

βολον ἐπ φουκ τι οὸν ἧπρο- 

ξυπεικ ὄν, ὄρνιν καλοῦσιν: 
ὀρννεβαϊφωνησις ὑππερμός, 

ρυτοὶ ὅμκοι. 'ὼς αὐτῦσ' ο ὅν 

ν)σί δυδέλωκεμ. "λως; .τίω 

μαντείαν “τῶ α“πολλωνθ᾽ 

ὀρνινλέρᾳ ὑπειδάπῷ ὁππολαμοὶ, οὐ » μόνον δγὰ ἦρι ἁλῶν, ἀ :λὰ κοὐδὲ ὁρρίϑων ἐμανήφύοντο. 

Μὰ τί ὑδέμνπρα, ὁκότως τού πίων ὃ δρίμον λαμβάνᾳ ὡς γ ργ.σ. Υ᾽ ὁ γον) δαεμήτηρ φΦλρις Ὁ Φο 9’. 

Ω τῶν. ὦ ὡτοῦρε: ὅτι οὐ ὑπρὺς ᾧα μιδνον"ῥῶ τῶν, ἀλλὰ δυπρὸσ δύο, ῶ δ κρατινθν ἄρα ὦ πῶν ἐϑιλὴ 

δέτε: ἄγλως. Ω τᾶν. ᾧ Φίλοι ,αλιυθιντικῶς νονήτον.κ᾿ὶ νηὶ “τολῶ Φἰίλεὶ “νῇ ἐλ κϑὺ ὦ τῶν »πρδρμό 

Μονηὸν Χρεμυλονοὔ τος γον λαυτρληπείλᾷ “ἡδεάαιι Ὥλούσθατον, πρὸς ἀμφοπέρους. ἐπειδὴ δὲ 
ἄμφω" τονήῳ ἡμω χλθωυ: Ὁ ὃ χρὺκρῶτ ον. οὐϑοι μόν γευδοντῇ βωομ σιιυνϑεῖα, ὑριν ὅτε “»»υὶ λυγοι οὗ 

πῶπο! ἔυθο!: Πώμαλα. ὀὐδαμῶς.- ὑρι δὲ ἢ μκθνιάςι γωνν ἐπὶ ἤρυρια αὐνισεῳς. ΙΚἱ μδ 
ὃ λέγῳ: ἐπινϑοὶ ὼ πρόσωπον αὐνῥεναι λίμουσι το ϑυυλουκά ἀπὸ “το ταυύμαλα: ἕως τῷ ἐἰκβαλαλι 

᾿οϑῆι πισώμ. ἔσι ἢ κρυμινόνπηις. «οὐ τῷ τίω αὐτιαπικίω ἀντὶ γδοικῆς: δά) δοῖι Κλ τέω αι αἹ, 

μιὼ ἀπδικοὶ λέγουσιν ὡσ' ϑουκν δε δησ' «6, οὐν 1 σε τούτων αρίσκᾳ πέμπε ἀνέρα. “αἰσὸν ἁὶ οι 

οὐδὼ ἀρ. μὰ Σοφοίολησ' ων , γζρμαρίσκᾳ γλω οί σον πεϑῆπλτῴν. ἀντὶ τῷ οὐγρμν “δ ὄκνα 

σας ἢ 



Α͂ οισϑῷ ΝΣ 

ἐὡς ὡς ἀρλάψύγὸν. ἐϑὰν Αἴ, κᾶν ἐκῶϑεν ἐκηραχιλιάθῆι πεσώμο. ) 
υΦλον αὐτὸν ἀνα. Σ ἐ 

ἐὼν βόλι γί. οκὐποσγηῶσ, ΧρΑλὲ αάρετοι κως ΓΙᾺ μηδομιοῦν᾽ 'Χ ρκῦν 
ξ ρέίρι 

γονπέομ. νη τουδὶ ̓κουσαφύς- Πλ' ̓Αὰἅὲ "ν παυθειϑέμὺς “δ εἰμ Ἂ δἰδὶ δῇ 

σελϑῥσεαν ὀούλι ισὺ ἐπ᾿ Κακόρμ τι “Μ ̓ἐργοέσειϑει(οὐκἐφήσε το 

ὅς, ἃ δι  δμιαφισομϑρ ἐὰν Χ Νὰ σοῦν ϑεὶτ ᾿ μέσ εκ βού λμσύ- 
βούλι σὺ μηθπέϊν δοῖά. 

Η “ἤθεσι σμεβθυ. ὦ ας ΠλιΜέθειϑε νὰν μὰ πρῶτον" Χριάν! ἡμεϑέεμδμο 

νδυ “Τὸ Ῥάγτις ἐμίω οἱ κα ΠλιΑκούετου δε. δῶ νὸν ὡς ἴοικεμέ 

«ΤΠ κὸ διῶ. ὑπῆρχον Λέγειν, κρύαν ἢ ὴ πκρεσικύνας ἰδμος 

πὸ ἀιφασιν ον τθι ἀπὸ τοῦ 

εἰμὶ δύ όχο. “νῷ ὁπἥδαΖ Εγῷ γγεῖμι πλοῦποσιΧριὦ ΜΙ αρώτουτε 

οὐσιάδκον διά δφϑύτον. Ανορῶν κα πατέν των. τ᾽ ἐσήπες “πρλουτοσ' ὦν: 

κϑὺ δγαλύσει ἰωγιᾷ φις ΚΡ. Σὺ πλοῦτος, οὑχωσ ἀθλίως διακεί ῥιϑμοτ; 

νφϑέντου ἐστ κοὺ ἃ ἡμέ). ̓ ὦφόι β' ἀπτολλοννκὴὰ θεοὶ νὰ δουήμιοναν. 
ζαιώςνὴ δηδεινῚ ἴδια. οὐρὰ 4 

{ει Τιϑέασινιὁ χρῖσις δὲ Καὶ φιῦ σίφμονἐκεῖν ὁ ὄμπως ἐἰσύ. ΠΡ λυμοῦῖ. 

“γόμηρῳ ὦ ὡς “δουλαμϑμα- ΧΡ' Ἑκέω αὐγὰς, Π λιο γβτοί.- .Χ ρηβθερὴ ἦν φροο", 
νὸς ἴα: Θταῦειρνῶντες τ. Αὐχμῶν δα Ρ λιέοσῶ πγοκλίστέρλο μρβο. 

δι θεν ἌΡ Ὶ τ τὰ ὧς ἐκὲ ἰ λόσοιτίξὸ ὅσσον σέρ ὀϑβνετο,, 

Αρδρῶνά ἀποίντοων. “πιφυλας Χρ’ ἸὙΤουτὴ δετρκακὸρ ππῶς ἔπαθες. κοἱ χει πσέμοις ; 
ἀϑῥωφπᾷται τώωδπρ ὃς πϑ πλόζνσμεταδἠϊρασω οὐ ρω “τοὶ φϑονῶμ: : 
θηδσ' ὑπέρϑεοιν. ὑγα μὲ ϑεν ἐγὼ γδὼν μειροζκιον, ἡπελλησὶ γι 

νύ πρτράςκἀκέρμους πὶ 

4 ὑταῦτο δ} ν ὅτι ἐνομιμιανῃ αὐδρὸς ἐφανν, ὁΠλτνς δε δὲ οὐ μον ἂν παλῆτομ ἐὺ πῶνποὶ υὗτα- : 

ΞΕΣ ΚΝ ἐδοβμα. Ε Εἰ Τεσίγαις: ἐμ χω Ὧ σιυύ ταν τ 4 ῥάτα ἃ ἀργὸν ἐρῴσ. ἱαϑὼς οὐ τοῦς ἀν» δόσε 

σ' σι ἔβμεποχὼρ ρίαν ἀυϑον μόν. ὀικιαρω τότε αὐφρῶρἀ ποείντων ὦ ὟΝ πλάγσ, ὄνοι ἀρίγαις: ἀδνε 

σα ονάρχϑιϑήσεις, κυρ αν νοήσεις. ἐωϑα μὸν καὶ ἐντ' ̓φλξ υτωτος λὐμασιν «ῥά ρχαισιπολλιίκις τι 

ϑέμεοι Ὁ, ἀτονστως. Εμτοὶ μι Ῥωτα τε αὐόίρῷν οἱ τοῖν των ἂν -σλτυσ' ἐσίγας, Αὐηρτοηρς. " αὖ 

“ται το αὐτωνυμία παὐ ποιρεζγίνυμι "ἴδ. τα καὶ δάδριξοι δ πρα πίω των, αὐεπήτα θοῦ (ὀοὺν αὐ τωννμμᾷ 

ἑαλοῦσι ;ἄγαλα μβα), ζ νῦτο ἁδυταισιγουδεχῇ ὁ ὡς τώ ἄϑλα μέρ αὐωρεποιξορ αὐτυτωηρσιυπῷ 

ϑέτριν εἰ ἀπὼν. ὅνα δείδιι ὡ ως ἀλιδδαύχοὶ, ὡςπϑ ὑπλμβηϊπηοιὶ ᾿ἰσέον ἡ ὅτι 7}  μονώτα τ' ἀρ ον ο᾿ 

Ὡς λογοηρι δι" “αὐ διαύγτα σος ̓ , Εἰμιπα Ῥοϊωλίουςὶ ὑρο μι «ὅς ἂν δ Τ᾽ λάκωνικὶ βίον 2ελὲν ́  

τῶν ἀϑηνείλων. τολούσι μι ᾿ σφόφρα: ἄλλωι ἡ καίιόβιάσαις δ ΘιΛοχαήμια τοφ᾽ρισεμιφος κωμῳ δῷ 

ἔχοι! ὡς ο΄ πελε “ἀρῷ περὶ γύην ὅξσις ἕνεκομ Φλφφουλί, οὐδένα πρϑσίοοϑε ἄα φνλαίιης εἶνε 

ἰία Ῥβχευμωπων ὥρλι ἰφφου βἴου- ἕω ὼν μά ρα ί!, τοὐπύφησιν ἐμαὶ προπεσὶσφλῤῥησὲν 

ἱλτίω ἡλικίαν αϑερε ἐγίων ἰλοὸ σβημμεβον. Αδῦξᾳ συγγνώ μδ τ ς Χχ κα μὍτία. εδτι μᾷ ρέει ἐν ἡσπεῦ 

Ἄ δ: ὀμδοὺ οὐκύσιν ἁμάρτημα ὁτίμ Μ Φαύλος κατὰ λείπ ὁ ὁμιολοήϊσο »κατωλαρ "τῇ, ΚΣ πὸ 

δωυ νοοὐ μὴ ᾿φόιδόρὶ ΌΝ Ο τονάδτιομ δυμαῦ ὃν βουλὸ λϑροςτουὶ ἀγαθοὺς δὔπρο 4ν.- ἐχύφλωσε τ᾽ 

τόλου τον ὁπ 7γν 7' λέφαθυῦ δῷ ὅτι ἀπηζετως ἀγα. (Δρισαριτδ ἀσικοἴσινεἐπετουβ ταλουτ᾽» 

. “πίψτισ' 



Πλοῦτος 
ὡς στοὺς δεκαδουσ' καὶ; δυφ οὺς μϑὴ κοσμ οὐδ. 

Μορσ: Ο ΡΥ" δίνην «ὁδέμεποί "συτυφλὸν, 

ἵνα μὴ ἤγαγν γνω σάκοι μιπούτων μηϑάν ο(ο 

ὄντως ἐκ μοσ' Τοῖσι γβυσοἱ σιζθονε ἔ;- 

Χρ' Καλμὴν δυοὶ του! χεηξους γετι μι τορι μόνους, 

Καὶτῇ δε κοὐ» Τ' λιὸμιὸ Λογῶσοι. ΧΡ. φέρε, τόν 
Ε, ὥρόλι ν αὐαδλενάοις ὦ ὥςπερ «σὲ προτοῦ, 
Φαύγοι, ς αὖ δὼ τοὺ σηρμμροῦι, Ρλιφήμ ἐγῶ» 

Χριῶι “ποὺς δυκαίουσ' Δικ δήφοιν, Πλυπάνυ μὐῖν, 

Γδλλου ) αὐ τοὺσ οὐ οὐχκώ ἰὔτνς γόνου: 

Χ »Καὶ θαΐθμι (τοῦ δὰννουδὶ ̓ ΔΦΥΡΡ δβλεπτων:" 

ΡλιΑφεγν μενῶμ ̓ ἴςον δ ἐδὼ τοι σὲ μοῦ" 

Χρμὰ ΓΊ αλλά πολλῶ μᾶλλον ἐξόμεϑέσον" 
Πλιόυκ ὀχαρίνον, δ) πορίβειν προΐγμοι τα 

Ἐμιελλεύόμμοι, Χ Ρ' (ὥσυ: γε ᾿αῤτηβο κε πιθοῦ: 

Καὶ μημκἄ πο λίπε: 7 ̓ν Δἱρσεισ' ὑμιοῦ 

Ζετώμ ἔτ ̓αὐέρα τοὺσ' πρότρυσ δε λγήο γο(ο. 
Μὰ ηὸν Ἂ «οὐ δ δον ἄλλο »πλὴμο ῳ. 

ΡλΤαυ τὶ λέγουσί ταῖν τερεὴρικ' αὺ δέμου 

Τύχυ σ᾽ ̓ἀληϑῶς κοὐ γβύων τοὺ “λούσίοι, 
Ατωνώς σε ραλλουσι τῇ  μολβηρὶ 4: 

Χ γ ἔχει ἐδ οὑτωσ εἰσὶ σὸν “σοὶμ τίς Καϊκοι. 

ΓλιμαδΥ" οἰλλ᾽ οἱ πο ξ άσαμ τες" Χ β' οἰμωξᾳ μακροῖς 

Χρσὺ σῷ “αὐ ἐδ, ὅσοι ππίρ καὶ μῖν ἣν μϑρ με 

"ἃ «νήσῳ τοὶ γοιθ οἱ πρόσεχε τὺμμὅν, ἵνα συθμ» 

σκιστωραὐγουὶ ὁ ὡςπομηρούσ'. 

“πάν τεσ’ αὖ δγὰ ὁ “σλόυτ ᾿ 

ἡμεϊδεσοιν τίω ἀριτδ ὁ δὲ 

ζαδ ελόκϑρος. γι ανους 

δ᾽ » δὲ οὕ τι χεήσιβ, ἢ ἐσπίφῳ 

λὲς τδάρετδ μυτιεν! : «"ὰ 

δ᾽ αὐ ἡϑαῤενδιτὶ τούς 

“τίω ἀσπκῖσι (ὦ ἀποτυχίαν 

λβ"μώτων, ἐάντε δγ σῶν σιν 

εὐτῶξις ῳ.ἱ Ἱγαϊικαςοσ (ἢ 

Φλαρυτῆσδγαὐτίω πίω ἁ 

φιτίω. 2μδ δα ἐλτῖζάα 

ὅτι πείντως διὰ Φλαρετῇ 

 δέπερήσει γεν μίτον. 

ὁ δὲμξσλνσε τυφλ. ἘΣ 

ἐκ 3, ἡσιύδον. ἱρύψαντ δὲ 

γϑτοι ϑεοιβδαὐορώπρισιν ἢ μὴ 

ὅτι ἀνόσιος ὁδ,α φιὰ ρτῶξ 

“πλουΐου φύ ρτ τ Γ δικαίοις 

εἰ ᾿χαυνοθφον, εἰ περιεσίασ᾽ ᾿ 

Δι μα πϑχρατουσγιοἱ οἰσέου ὅτι ἡ 

βΎμΩΝ οὐμὸν “ϑοικῇ 

ταονῦ) ὃ 91 δηλοι οὐνργᾷ 

οὐν, αὐ Δ αὐτιοντικα »ὡς ῳ 

ουῦϑοι. δύρησ᾽ ἡ Τοῦτο ἃ ῳ } 

“πολλ ΞΡ ογοριῶν. κὺμδ ὃ 
τανδαλῇ οὐπίαν, αὐτιά την 

αὶ ἀραυιτοπολὺ σιωποὶ 'σἷ). 

αὐ δ ρυπρὸς γμοικδ φύριντῶι 
απσιαγ!ωσ'. 

Πολλοῦ καὶ αὐηουδ᾽ «διὰ αἰχί 

ὀιβόπ' τοῦ ὅτα λ νδηΡ ὦ 

θερμοῦ φησὶ »»λιτείαν «ἀρ 

Καὶ εὥμκώνϑι. οὐδὲν ἵνα “ἤϑάδοβον ἀτυφλὸς ὀνουχίω [2 

κασ, Καὶ ούχζντιβολῶ. πεπο! ) ) ἄφαυδαν αὐ τθμι ἀἸραῦ ω: ἄχει ἡ δ δρμῶ πρὸς αὐ ἀπὸ »δλῶμαΆ 

γ" ὑξομεϑοίσου.ἡ “δὴ οὐνκηγόρϑυον, ὡς προ) ἀμίσιν. Ὑ) “πιθς περιαισῶ ται. ἔς ὃ δῷ, αὔριξος: τοῦ 
Ν 

“' ἣ ) ἰατῆι κονπεριασώσι Οὐχεήσισ νι, ολούϑησε ! Η τδυαλίύκ τῳ. “κα ἀναλ 5} βϑωει ὥρφεσιν Απολ’ 

λυνν. ἀτεχδν' ἀντι τογὰ τσλώς. (μαϑοίπιξ' οὔδει, οἷ λόγι ἀληθὸ. σπἰγψηὶ ὁδὲλ' ἘΣΟΝΟΝΟΩ “δὸ δὲ 

ἄνϑυ δῦλον νἀλιθές. ὁῆδτον" δγατέλλο “δσυμαιγύ μὴ «τίωπε πλτίχν σέρησιν, δ λδλάφοφληκίν 

'σξγ.οοἰ “ἀπιγφὼς οογθα τενρομετοὶ ὁ περιοτου τοῦ χ. «αθωσ' ἀτλὸς ἄνϑυ τίχί. ἀπ ὁ μυταιφοβ ξραϑλιῆρ 

πρμὰ τί τέ ἡ μκωντ αὶ αὐὰὲ δυυυά με! ὀκαϑού παι, ἀδυλχ κὰν δύτις ἡγατδ τί ἜΝ λέγει ἣ Ρ μ᾿, οὐκ. 

ἄςι ππθιατο όμ αὐ ὰ δα ἐρυ τοῦ. ἀπεχδνποιᾶσ. ἀπέγῥ λέ δῇ γνοὺς κὰν φυ σειτις ἃ ῃ χρλσι δὰ ἐπὴν ον 

οι, 111 



Δοισοῷ αὔους “ 

ΠΝ μιϑίτοδγὑορ δ δϑχρυμε , (δίμων »ὰ ΠΣ ξυμθεῷ δ᾽ εἰρήσῳτοι!. 

Φ΄. Αλλὰ ποιϑεσειν δύο Ταύτησ' εππιλλάξάνσε φλόφια καὶ αδ' 
ῥέρητάλογου τὸ 5 ἀπιεξα Β δ λέψαν “ποι ήσοις Π λ- μηδαμεῖσ' “τοῦτ ̓ ἐρχίσῃν 
ἜΈΡΜΕΝ Ἀφισιππέντ᾽ ΜῈ Α 

μιῷ πούνηλ οὶ κα ἀπαβίνπριν Ονυρούλομου )ὲ πόλιν αὐαε βλέψαι. ΚΡ, Γ΄! φῇ: 

πρὶ πλιαλταίσδνλαμιβαύξ), Αὐϑρωτρε οὐ γὲ δξημ ἀβ λιοσ φύσει. 
ὑφ ̓οὺὺ ποι τοί Πφιὴ προ Πλιζοςμϑρ ὃν εἰ διὸὺσ' ποὺ Ῥύτωνμῶρ' μὴ εἰ 
φέρον οιδνλα δὶ, απαξα- πτύϑοι7αῦ ὑπεηρί ψ4ς Χρινῦν δ᾽ 5 τοῦτο δρᾷ," 

᾿φπλῶς: Τῆς ὀφϑαλμῖ: "Φ 

πηρωσὲν: ὑδήως ἡ ἢ, ὀφθαλμεΐ ὄστις ΦΟΡΕΡΠΑ ἡϊαλοντοι ππιθιν ὁσεῖν ἐᾷ; 

ἐν τίμα πύρᾳρσίνζφασι, δ δ Πλ: Ουκα δαγώδι εἴςἐν ὃν ὁρρωδὼ πάνυ. 

εὐφ ΔΑ ερρ,μοία πεαρίῷ ΧριΑ υθεσ,λωλότατε ποῦν τῷν διωι μόνων: 

με φαβηρι τος ΘῈ Οἱ » ἐἰναωτίώ Δὸσ' συροίνν ἴδω, 
σει ισἔχεις. Οζα μϑ ἣν 

εἰσὼ ς.τοα του των δ᾽ ανῶν, Καὶ τοὺς κεροιυμδτ, ἀξίσσξιωβόλου, 

"πείμται ὀσῶς͵ ἐπεὶ ἐδὲν αὖ αν ) ̓αϑαεβλέψης σὺ «ἂν μικρὸν χιόνον; 

δ δκνθθυγοιεσυρηϑηῖ ΠλιΑ Αὐμὴ Αὐγ ὡ γέμυρεταῦτ᾽ ΧΡ ΚΊ ἔχφσυλος». 
δγυ » ον δϑυτερρνὶ ΩΣ Δ 2 τα λυδδὺ 
διμῶρα μεταξύ. Τυρμνὸ ἐγὼ )δάν εἰς ὡσΦΎΓΟΟΥ ΟΣ Νὰ ᾿ 

ξειμι ἐδ" “μνρΐ Αϑι ῥα αὐ Μῴζομδωα κδρονΠ λέμε σὺ. Χρὴ ηὐνραψον. 

δωπης ὀικαδελίδιϑις. ΒΡῈ Α͂ υτῆκα Υν. "αἤρλειδε οὶ τὴ ̓ζὰς ἣν θεω γ, 

δα" δε πὸ τὸ τόφν ἐρν ΚΡ. διε ταῤγυθωμ. “πλεᾶφομ δεῖς αὐτῷ Χ Ρ' φι ρει" 
“πον μυπιίβασίο βὐσρέθανς ᾽ 

ὄρρω αὖ ποίγυ, φοῦα. ἀὰὶ Τὶς ὅν ὁ πρρρέχον. ἐρδναὺ γι τουθ᾽ ΚΡ δδγ: 
πο ρρυ ὃ “ μεσοῦν! τῆι με Χο' Θύσοιδαῦτῷ δϑεξ τίν ᾿«ὄδυς τουτον! 

θισερᾶς ει δ Ῥομαὶ ὁ μέ κι Ὁ, Καὶ  γὺ δ᾽ Υ λον τοιήγε “σλουτεῖν αὐ Τικρυς: 
βοῶν ε κνρίωσ' αϑϑιοὶ τοῦ 
Ῥρἀλύαυνδες ἀὐὦ ἐόν Χριδυκοῦν, ὁδὺς ςὲν αὐ Τίος καὐρφσίων, 

ρὰ “ὁ σείον "ηδοὺρανδελοῦν Παύσειῳ ΝᾺ ἰόσλοι τὸ τοῦτ." λόγι ̓ δά. 

τὀδίος ναραυῥύγκ εὐ τῆ φι Χρ' ὁτ ̓ἡ“δὰν ὅν ϑυ σέθεν αὐθρωπτῶν ἔπι, 
σουήῳ Ὥρλμερᾷ τω αἰδοῖα : πιτιακαζανἀνδενὶ Ουβϑν αν, ὀχ ψαισσνοἀκαλλόϑεῳ, 

Ὁ τὶ ἐρφοβεμϑμωνδυϑενδ ὃ 

ῥΘ΄πρώτον ἱδρῖν Αλινὸ ἦσονττῷϑυτως. αξιῦσι δὲ ὐφν τὸ πρὠτίω ὁ΄“Τὸὶ ῥὑτοῦν» διλι. ἀριὴλ ἐρρ» 

μα ϑαυμιαίκ. ̓Δηροιζροξυοονον «ΠΝ. ὙΤοσκφαυμούς. «τοὺ μύμσοι. «μιιυπήριαυτολδ δριὶκ ὃ ΚΗ 

πὰ "τίωδμύαμιν αὐτούλέᾳ Καὶ μι ερὸν χρόνον ῤ καὶ δαιλοι ὁὀριύαν, “ιὦ ὃ ἡ ὁ ἀλλφθα σιινκθει αστι 

γφς ( ρῖ), Α΄" ̓μάλετ' ἐαλρρυμα δαὶ ὑωὶ πμιτικ ον. πόμυρι ὴ ἤγοιν πωρ δ ἄϑλιν. ὡρῶρῥαν σ΄ Το’ 

μέα ποι τιϑεμϑῤε τοντὸμϑ αῇ ἐκῦρ Θυτοι δώντῳ ἀπ ἢ δια σενόμτων αὐϑρι πατῶν συμ 

ξαίν4 »ταῦτοι ἂν ὡλ τοδϑ ὃσ' μυτῆγαγῃ. Αἰντικρυό. διοδανπῖας φανφῶς. "ὁδὲ σειντῆς ὑκσετα μύς : 

νως λὲγφ ( δέχεν «τοὶ σ' Γανπικ ρου διλονότι. Θυ σειονὼ ὅτι δὲ ὅϑυμιμέσεαι ὀϑυφνιλέϑῥη, βοὸς σφε 

(σα. ΝΣ ἢ υΣινφδη μέ ανρὶὴ “ως  ἄλωρ, ἐλφίῳ φιδϑν ᾿κατωχριρκ δε τ Ῥ πϑπομομ: 

ὅπως 



ς ς "3 

Πλοῦτος 

χρμὲ ρΥλο ̓ ϑμχοοῦ λπΐν, Χ ρόπδιὗ σχε ἐϑύπωε 

Ωνήσετον δώτρυϑεμ, Ν σὺ μὴ πορῶν 
Αὐτὸς διδῶς τορτυ ἰθιονιῦντι του ὑ δὸσ 

Τὴν δύνα μιν ἣν λυπῇ τί, καῦτοι Αὐσεὶς μόνος: 

Πλτί λέγφνδις μούουσιν οὐ τῷ: ιχρφημῖλφο, 

Καὶ " δ᾽ θτίγ πὶ Λαμπρδν δ καλὸν, 

Η Ἰ χέριῳ αὐθρωώ ποι σί, δυὸ σὰ ἐἤτνετοῦ!" 

Α΄ παν τοι γῷ ρλουτεῖν ΥΡ ϑύση κοκ.. 

ΚΡ. Ἐγολίτοι δὰ μικρὸν αὖτο εἶδνον, 

Δυύλοῳ γεγένημαυ. . δεοὶ ηὸ μὴ πλυτεῖμ᾽ Ἰσζωνο 

ΧριΚαὶ τοί» γ᾽ ἔτοζὴ 'ρασ' φασὶ. τοσ' κοριμϑί κρ, 

Οταν μδν αὐντοὶσ τὶσ' τένυς "πηεῶν τύνν, 

Ουδ προέχειν “βυνᾶνι αν » δὲ “πλούσιος, 

Τὸν πρὼκ τὸν οὐ “τοὺς ϑθυσὼδσ τοῦτον τρίπειν. 

ΚΡ Καὶ τούς ε “σα δασ' φασὶ ταυττῦ ῬΟν οἵρᾷν" 
Οὐυτῶν ἐραςῶμ, ἐλιὰ ταῤγυρίου χάριν» 

Χ ρ'οὐχούς ἰχκεςουτι λα τον! 1 ἐρνουσιἐπεὶ. 

ὅπὸς οὐϊεξ μὔπασ. ο πρὸ τ 

“τον ὅπως ὀμὰὼ καϑὺ ἐμ 

παὶν γοϑσ,αὺντι: 19 πῶς ΟΝ 

σείσ'. «Εἰ "δὲ μα τὼ ἀπόφασιν 

αὐτὶ “το ὅτι. Φύμῖ γὼ ὅν 

“τε αναξι βάξυται ἐξ ὀζδα, ΠΗ 

λι ἣν ὀξβα, ὀφείλει τήϑεσθοιι. 

οὐμὴν “πιρίασω ῥϑμη - ἅνταν 

. ὶ ὕπερ ἐντοῦϑοι ὁ Φήφ 

μἶγω. δὲ λενϑτόρασε νὰ 

ὁ δίνῃ δ. "κὶ τὸ ποιαὼ 

“πα. ἀλὰ κοὰ δε “πριασῷ 

ἀϑύν ὦ τινι λέξω κου μι 

νοσυδλάβωσ᾽, ὦ μὸν πρὸ δύο 

συλλαβῶν ὄδνχνος, ἐ γκλι 

νἔϑω. ὧν οὔηρεπον εὐμν 

δὺν “ποιξις. υζιῖςι πωτοὺπρά 

πλώτω εὐ τονΊωῳ. Εἰ Ἰ δὲ πρὸ 

7ιῶν συλλειβῶν ὕδιν ὁ ὁ τόσ 

νος, ἄεπον τίὼ “εριασὼ “ 

Αϑέεν αναξι βάζειν ἃ ὀξέαν 

“ποιῶν. ὡς «τῷ! ὡεκασοῦ 

μινϑοιό λέπι. χὰ “τῦϊσ' ποι 

οὐγρισ' χθν" "ἢ ἀϊοίνν;ν μΩ 

ρῶν τίω περιασω ῥϑῤίω. ἃ μὴ δὰ ὰν πρδοτέω αὐάγνωσιν κρόχν͵ ἀτεπάτινα ἢ αὐνοίρμοσοι “πείνν ὦ 
ἱιαινογομῶν ̓ θα δὲ αὐάγριν τίσ ὕ, ὃς οὐΐι α᾿  ἀλλωρὶ ἔ 'χϑι ῥιθῆναι, οὐ ἰμεοινὀνῖζι καινογομὴ νεῖται 

ὅν, ἐ ἐπὶ το μέμνν ταΐμου.( τ “ριὅπων. ̓ὐϑυλάμαίγεκις τὰ αὐτὰ κιμίνοτομέιν, οὔμιο; ̓" ἰῷ λό 

σὴν ἔχεψ. Διὰ μικρὸν ἀργυείδνον. μοιλῶς Ὁ Αι! ἱερόν. οὔτε πολντίμαηι οὔνχε ἀξι δηξιςο! δὶ 

δοῦλοι. ὑβκντέλισε, δὲ ἐ δαυλὸν πρὸς “δ πιτυλεῖρ “το σκοπν. δαφέρω δὲ ἔγωγ, τὴσ' ἐπῦ. τελτέε 

Αϑν᾿ ἐχρχ ἐπὶ ἀρχῆς μόμον τίϑεοῦς, "ἡ ἰεινώήικά. τίω ἡ ἐγὼ κοὶὲν τῷ ἀρχῆ, τὐὐμιετω ξὺν οι ἔς 

ΜΡ". ὁ δ ἐς ἡδϑατοι τικὸν ὶ ἐαἰσησ᾽ χοῖσ' ἄλλοις 

Καὶ τὰρὶ ταίρασ. ἐπήσημιον ἐν ἱκοριμῳ ἐτοροῦ! βνυμονϑύορ ται! λαΐς κυρήνν, 'λέαιμα. σιμώπι. πυρρὶ 

με “σήμνώμνισράξωρ δὲ οὐ ὀγδόῳ ὅβ ῬῬ πφγραφου μένων ὀγετῦ Φεσιν οὐ ἴκο ρ' ἐνῷ “Φ ρυδν τησ᾽ 'ε γὴν - 

ὡ ὁ πλὸν ̓ λιλίας ὑταιρίδας ἀφωσιωμέγασ' τὴ ϑεᾷ, προίκόαϑοι “οἷς βουλομένοι: ἔκαμ Ξ3 Φι 

μνου ϑῥων ὑπαγιγουσασιμηδένα μϑῤποι ὃΡ Ν κὰ βίᾳ 9 δγαφερόντωμ πρόσιε μόρας: ὅϑεμ Ἂ λεγόμε 

όύχω ὦ ρομιιάοϑξ, οὗ πειρτὸσ' «ὐδρὸσ' ἐσ ἰιό ρινϑον ΠῚ “πλοῦς. 'φοκι ὡνὴ ὁ ὁ περεπατητικ σ᾽, οΝ 

δ κέρατι τῆι; ἀμαλϑέας, δεμοϑενίω ἑφορέ λαί δοσ' εἰὐσὸν ν μυρίας δραχμιὰσ εὐ τησοιμένης ἐσ 

μιύϑὸν ποιννυλίδος, οὐΐι ὠνοῦμεμ φαναι μυρίων δρα χμῶν μοι" ἔλθαν - περὶ δὲ λαΐδος ὦ 

“τό σ' ἐδδοάκριβέ φξερὸμ θρήσετοι ὧν δ προσέχειν ὃν γοιΐν . οὐ μόνον ὅτι οὐ ) προσδ)αλέγορ- 

τωι, ἀλλοῦ δὲ δρῶσι λέ δὸμ. Τὸν πρυκὴν αὐπσ' “πρὸς Ἷ ἐριϑίζον αὐησυδ ΐηρητον δὲ γίωὐ γυρ 
κα ὺ ὕμπροθεν μὸ "ον ἐππισείάν. σφϑϑῇρα δὲ ἄσημον ἐγαρούεν τῶ ᾧ πρφίῳ. 



Αοισυφανους 

τὶ δαὶ σιύμιυμ' ἐρωτυμάτι Αἰτοῦσι δὺκ ἀργύριον οἰ χρηβοί ἀρ» Τίδαβν 4 
ν΄. δὰ) ἔκ τε σιν φϑο : 

γθγραφώται Περιπέ, Χρ' ὄρλρῖ σαν εἰ χοιθόν ὁδερι γα φθερά
ντικ οἷσι 

“Ἴσοισι, δια ὸ τῳ π᾿ ϑέϊρκ᾽ ΚΡΙΑΙουνόμδᾶροι Ὁ εὐ γύριον οὐ τεῖν ἴσωσ, 

μέοϑοι κόσμῳ. δαῤγεϑεσλιο ὧν ὁμοιγ) ὅτῳ πίῃ οὐσὶ τίω μοχθηράσιν» 

φὸρ κιὦ περιεργ᾽ αὐτῶ χ ,Τύλναι δὲ πῶσοιε δγοὶ σὲ κοὰ σοηίηματαν, Τ᾿ 
πε μον λα Ὁ Ἐντοϊσὲν αὐϑ'ρώποι σὴν ζιϑεῦ ῥ μδα.. 

ᾧζσιουσε ουσιν αὐτὶ ὅππερη ὁ αϑὼ ΡΥ οὐντῶν͵ σή υστητο κει νὼ ἐμϑῳ δ. 
καλνύηῆ ουσι τέ ἀλγεῖ. , ἕτερος δὲ χά λκβθτις' ὁδὲ το τοῖν ε“Τοί!- 

ἐρρενθίαι αι, πίω πὸ ἀρὴν οδ ὑἈυσο λοβιγευσίον τὸς οἱσοῦ λαβων ο΄. 
θίου. ἔπαιϑυ μήαν" ἢ τέω Φλ ᾿ ι “ἡ 

γτήσεος “τὸ ἀργυρίου. δὴ οΟδέ ς λω πτὸ υτετγενη 9 6 ΡΆΧΗ ρυχᾶ- 

«περι πέῆειν τοι ὑμὶν ᾿. Οδὲ κραφμαγινδδὲ, “πλύνει κωδγαι 
ποιρα πετοίσματοσ ἔρἢ͵ (Ἷδὲ βυ ῥσοδεγέ! δῷ "Ἁ “πωλδ κρὸ ΩΣ 
ορρολμαβς τανίιλρτι Οδ᾽ ̓ λούργε μοιχὸς, δε σίητον “σπ ραπλγλυτοι. 
Ἔα περνμαλνηῖ ἐν σ Ρλεμο; τώλας: 'ταὺχὶ μἐλαύθανεποίλαι. 
σῶν τινά» ἐωϑεισι γωὴ πὸ Χρ. “Μέιες δὲ ὀασιλν :οὐλί ἃ δγαὶ Τοῦ τομ κομᾷ; : 

μια τωλιμιποινο μόνα ἀφ κκ Ὁ, ἔτχλησία' οὐ κί ἡ δγεὶ τοῦτον γέτνιτος 
μαςον ἄ ρτον μι “»ὑτεσ' 

ποιῶν ἀρτον.δυκᾷ οι ὅτι Χρ.τί δὲυτας τ! ἐρ4σ' οὐσὺ πληρόις εἰπύμιοι; 
ἐυθοισὶ καιτοιχξῖοϑαι ὰ ΚΡΤόδένκο ρ' ἐνθῳ ξενικὸν οὐχοῦ τοσ' πίφά4, 
ὀνόματι τῷ ὑαννὸς ἐπέων μολβερίαν. 

Τέχναι δὲ πεῖσαι σνῥὰ σέ. οἵον μιιχοεναὶ “πλοίων Κκυτου στ υμθΆ. τοὶ δὰ λόγων μαϑήμια τω πείντοι. 
Ἐϑεύρεμόψα' τίω)σιιύποιξιν σρὸς δούδίπερον τελϑυταῖον ἀπέσωκε λὲὴ δὴ ει ὁύρνμϑῥα πρὸς ο 

σεφισμῶτοι. Κναφόνα. ἀπήμων μϑρ ἣν δὰ πὸ ": κοινὸν ἡ ὁ δγὰ τῶ γ.. οἱ πουλαιοὶ δὲ ἀπήικ οἱ 

ὅγα. 1... »κναφοσ. ἔς: δὲ ἀκανθῶδες τίν 9 Ἔνοισι τα ἷ ἱμιάτια: οἱ ὃ νεώτεροι δὶ τῶτγ " πιιρὰ πίω 

πνάψεν. ἐναφόὰσ δὲ πυρὰ τὸ μνῶ.δ συμαίνει Ἂ ἕω ὧμν δ: ἐαὶ δ γεμον ἱινῇ τὺ ἐὸν Δικνήςηι 

χιλκόν “Νὰ τίωτο; φάρυς γ΄“ «« ἐμ: ἡ τισ'} χ “νὰ ἃ Ἃ γοῖνος λαμπρὸν. Παρατιλλί)} ὅϑος ἰὦ τὸν 

οὑλόντοι βιοιγείας “θαι Ἄλεοϑτὶ 'μα δοὺς ἰργϑ! σρινῆς,λυϑηνἤφαπιλλ)} δι ,δὺ ὦ σεί  )υτοι ἐσ ἰχκο το 

προκ τίδλετοι, αὕτη γα δριρο δέκα τοῖς μοιγρῖς “πίνησιν. ̓ἀποραιφαν σίσι; άψατιλμόσ. 

οἱ γα ταλούσιονχφάμιαιτοι “πο ρέχοντες ἀπελϑομτο. ““)ατίδλετοι ὃ δι Φισι διὰ δ μηδωαοὺς χε 

μασι λυβοῦοϑι τίω φυγῖν. δεμιοσία πο ταῦτα ἐπεῦρρ». ν΄ Μέγασ δὲ βασιλϑύς. ἀκ) ν, Ἂν πϑ- 

σὼψ λέγι. οὗ τως γουὶ ἔλεγον ΠᾺΡ δ,ὰ φ παλέομι δυνά μειχφίόϑου τἰϑ σία. 'πομᾷ δὲ ὦσιν, τοῦ 

πῆι σεμψύνε ται πῇ περιουσὶας “τῆσ' ἀρχδο' ἀπὸ κώ μέγα Φρονοιύτων πὴ αἰ ἰιό μι. ἐκκλισία δ: ; 

ἵνα πόρον ἐρι Ἷς μάτων. αἰμκλησιάζομᾶῳ ὲ ̓ Ξ ἰδίωγτι σζῶσναν βουλόμϑροι! ̓ τ Ῥ ἀλλόβίον σῴε 

ντερίσοιοϑ. διαβάλλει δὲ ὁ ἐπὶ Φιλονεκίᾳ 5 τ ἀϑηνρύων τριώβολον. Τὰς Ῥιήρες: οἱ καὶ δὔπυροι 

δι ηραιρχῶν, πσλέίονοις ναύτοισ ὑβεφον. ὦ διὰ τοῦτο ἐπσληροωυτεὶςγαῦσ' οἱ δὲ πένατες οὐδαμοῦ 
Τὸ σιν ἰκοράνθῳ. ὡς δ ἀϑηναίων δε ἩΟΤΩΝ μ" δ ἐουλομῖ πολεμῶν πρὸσ' κοριμϑέας δγὰ “ὸν κι νϑυί. 

Μιδϑουμῇ ἡ ξένας ὦ ἐς ὸνπἐλιμὰὴ Δϑῥεφόντων αὐγϑ 12» ὴ ἐνηρῖς πρλλῦις 9 πριλίμων διεπραῆ ον» 
δι λωσ' 



ἣν 

ἐδ, 
ΕΣ 
“ 
Εις 
ἜΑ Ἵ 

᾿ 
Ε- Ἷ ΕῚ ; ο ε 4 Ἵ 53ΔΑδ΄᾽ ᾿᾿ ὕ 

Χριόπα Μφι Μοσ' ὄυλὶ ϑγ οἱ “τοῖον κιλοιύσετοι, αλλὼρ ὡς αϑξενιίμοντι ἐ΄ 
γέντων κοριϑέων κοὺ οὐχ 

» ν' 
ΚριΦιλέψιος δοῦ χιμεκοίσου μύϑους λέγει; 

Πλοῦ τοσ' 

Κριόβε λορμονπτό λισδοῦ χὰ με τοῦ τοὺ Παμφ ἔλου, ὡς ἐ δὲ οσ ομ τὰ ὃν κατ 

ρὸν τοῦτον. δᾶλον δὲ ἐω 
ΧριΑργύοϊοσ δοῦ χὶ δΎ οἱ τοῦτον σέο δ τοί, πο Διφυτέρῳ φέρειθοι. 

ὁ ἴλαιτος ἐδνδαίχρν ὑποιῦν 

τοῦ, εμκοςῶι ἔτει ὕσερορ. «α 

ΧρΗξν μμαχίαδεῦχὶ ΝΣ σὲ “τοὶς αὐγυ] "οι; μὴ ὅπερ ἀκὸσ' ἐς “τό. “Δ (υ 

πέρου τοῦην μετήνε γος ται. , 

ἐκᾷ πο ὀρϑώς ἵκει: ἡδῳ ̓  

ὲ ὁἰιοριυϑιαίεὸς πόλεμ᾽ σιυΐση τρ σιν Ἀτέρασιν ἐτεσιπροτερὺν "το αὐτεππόξου ὑφξ ἐδῃ, Λέχθα 

κὼ συμμαχικὸν ἐπαννδροισ φῳ κορίνθφ. Ὁ δὲ λα εδεημιονικν,ἐνσηκυῶν!. ἄλλως. "μετὰ ἫΔ 

“πόλεμον Ἂν πελογρμμνασιακὸρ, αὐτοὶ οἱ σύμμαοι μὰ λακοδαιμονίων, ἐκρότησαιν “πὔλεμον 

κατωῦτῶν. συνέξαλον δ αὐτὸ Ἴσ' ἀθηνοίίοι ̓  ἴδον τίω κόρινϑον ϑ δρμντήριον. ὡς ἰὼ ἐπεμύαν ζ6 

ν"ιδν ̓ϑράτευμα οὴ αὐηρὶ ἐπρεφον αὐτό. “το δὲ ϑρατεύματος ζω ἵφιιράτο ὃ ϑρατηγός. ἡτιν 
οἱ δί φάσι ἀμ ορινϑίοις ἀδγκουμϑύοιη ὑπὸ λακεδκμοψίων συμμάχουσ' πίμγοι ἁ ἀϑηναίου ς, τὲ ἔν 

τρέφον κορίνθιοι Φασὶ δ αὐτοὺς ὑφο ρω ρους ἀβαμίους ξενείιὸρ πρίφον συμμιαλίαις χάριν: 

ιῷ δὲ κατοσήσεις τοὺς ϑένουσὲν: κο ρίνρρ, Κόνων ὁ ἀϑημαίων ϑραταλϑοῚ καϑελὺν λακ εὐαιμιορί, 

ὅπῶς φυλαί οι" τέῳ ἀφοδὸν αὐτῶν. ἃ δλωσ'. δ᾽ πλὺς ἄδυτα αὶ ἡ ἱορία. κα ὅτι ικορίμϑεοι; λαϊκε σαι μον! 

ουσ' ὑφορω μνον ἐμειϑούτοτ, μας ΤᾺ ἀϑηναίων ἐσ τίω αὐπῶρ φυλακιν) ̓ ὁ ἀϑηνεείουσἐερο βοιὦ 

“Το, να. μὴ ὑπαῦ τῶν ϑονλαγφγιῤξεν. ἐρυδ τοῦ τὸ ἔονοις τὰς ο, κορί νθῳ ἔξιφον. ἀσῴαι λόας ὧε 

κα. ὦ ποίμφιλοσ ἡ ὁ πίμφιλ' οὕς ἡ ὁ Βελονοπσσώλης »ἀμφότεροι. δανοοὶ ἀϑήνῃσιμ. αὐτὶ "τῶ 

ἐνπέὶν πολ ϊῆσιν,α ὅπεν οὐχί ἡ κλαύσονται. ὃ ὁ πα φιΆ θ᾽ διμοιγο τσ ἰὼ οἱονὲ πολιτενό ϑμοσυχρὼ 

ἐκλεηζε τὰ "το  δέμου. σ᾽ ρὼ τλάτων Φιδὶν ἀμφιαράφ. (Δ νὰ δ᾽ εἰ πεύμφυλόνγ, Φαίεσ κλὲ 

“7. ἐν πὶ κομὰ, ἅματεσυκ οφαὐτέω. οὗ τος οὖ «λοὺσ' ὑαὶ κλοπῇ, δεμοσίϑῳ χε" μάτων, ἀφ΄ 

ϑρύωσ' "βέπεσι δε μϑυθεῖς, ταὐτέω δίκίω πεπονϑυ. οι νὲ δὲ ἣν Βελονοσαόλιν. “πιῖ ράσι ΜΔ φασι 

ἂν “σῷ μάίλου,δυσυγούνγα' οι “τοῦ Υ μφιλου αὐάγκν κόὶ αὐνν συὺδυ ευλεῖν αὐτῷ. 

Α ργύριοα δὲ ἀϑηνοΐος οὗτος ἐπὶ μαλακίᾳ γρσοῦ τον δια βαλλεται, ὡς καὶ “πὸ ρας ἀκδιίνευ!. κοὺ ἐσ 

ὁρασύτητοι ἡ κὸν ἀργύριον κωμῳδονσι- πῇ ἐρδε τοι δ πριν “πλουτῶν. “ιλέψεος οὗ τον’ πί ΄ 

νυςὧν λέτων ἱσορίασ ἐξ ἔφετο τε ἐρατωδεσ' δὲ καὶ λάλος δαξαλλετοω ὥς ὁ ππλάτων ὃ κωμυικόσ. 

ἪΗ ἐνμμαχίαι ἐπὶ ἀμιάσιδος μὐγνπτων βασιλίῳς ἐν σιρδείᾳ ὃ ὁνΤες οἱ ἐ ἀϑηνοῖδοι, ἐπεμψαν πρὸς αὖ 

“ὸνμὀγριῦτεσ αὐ τον κοὺ ἐπεμήεν αὐτοῖς. ἱκανόν. ὑκφύρν ἀϑηνοῦίοι ὑπεμήαν γἱσ οὐγυηγ ίοισ' 

συμμαλίαν ἐς ὃν Ὁ περσῶν πόλ ὡμομιρὼ ὁκν Φιλίαν ὥσυμμα αχίαν πρὸς ἀλλήλουσ. ὕτε ̓ν» 

λα τοιἐλύϑε κὶ “ σανεμιά χρσοιν οἱ ἀϑηνοίξοι γρὶσ' ἐασιλέως ϑρατηγοὴσ ΜΡ αἰγνη7. "ὧν ἰβικρά ́ 

υδ ὑηον δου σειν ὲ ἄμφω. αὐτοῖισ' Φίλοι “)9 δυῤαμμύτιλρς λέρ πέμψαι πυρῶν μυριάδας 

{8ς αὔως.ψΣ μμύπιρρς γ6λ εἷς αὐγνηῆ! ἰὼψ τύραννος ὺ ὴ σκ αἰόταῖος, Βασιριν ᾧ ν΄δε ρικαντικ δία 
ἼκγΦι σέ μϑμοι οἱ ἀρχόμενοι, πρεσβύδεσι πρὸς ἀϑηψαίος διὰ σίου ἃ ἀΦΡΩΡ μῆς “μοιθαῖνον αἱ αἰγριὼ"- 

"χες τριάμελτικηον ἀρχοῆϊα, γρῦγυ ἐκβαλόντεσεαίμ. ὅτε ξέρξης,ἀπτοΐγυ" "7 ἐπε ἐοραπεύεΐ., οἱ ἀϑή 
νοοῖ συμμαχίαν αὐγῖς ἀπεσειλων. ἄλλως γαρωφο ΧΩ αὐγυῇ ἴων ἀθαμν ἀπέσησε τὸ βα.-- 



δοιτοῷ αἥους « 

σρλξωιβέρβου μῇ ραν τινὰ ΚΡΙ͂ ἐρᾷδὶ λαὶσ' οὐ ) διὰ σὲ φι κωνίδιυ; 
Φλ αὐγή ὅκα χρήματα : ᾿ 

πέμεψασιώπυϑεν ΤΥ σια ΧριΟ τε μοϑέ ου δὲ πύ
ρπε καρ ἐμπέσοι γέσοι 

περοίσαντες ἐς τέ εὔγυν Χρ' Τὰ ῥέων, ἀχον, ἃ διε σὲ “ποίν"τοῦ τῶ 

Το ὑ ὦτινι Ρ᾽ 1οῦ νεὶ 

ἂν σομιάτον αὐαπσλθύσοιᾳ 

Ἴαηνπροσίνρν το τ δλησιν 

μεγίβαζ ὃς ) ὁτοιβασιλέως τὸ σῶν ϑράτη γὺς “ὁ ν ποτωμὸν διακόψασ, δ. ἀλλαχόσε τρια ς 2 

-λεν ἀμ έίμες ἐσ ξηρᾶσινὶ, ἀπίϊωτειμε ν' 
Υ̓ βαὴ δά εὗτι Αρισοφαϑις ἐλίγο σύμφωμα αν ἼᾺ ΣῈ χεύνερληζοῖ Ἰναίγαιβ' φαῆι αὐτὴν ἐν σήκελιᾳ 

φολιχψίου τινὸσ' ἁλόψτος “τ᾿ Ν, ͵ κίου ἐπί ΤῚΝ. ὠνηϑῆνοι δὲν ὑπὸ κοριρϑίν τίρος τὺ “ε βιφθῆνοί 

σῷ ρου τῇ γωκικὶ εἰσ’ κόρινϑον ἵμω δὴ ἐπὶ γχαιβρίου τὶσ “τούτον γρέθϑοι σῶι ὅπε ἰ ὑπραῆον, ἀϑη 

γιζδοι ον σιϊιελί ας. ἐσ δὲ ἕωσ' δγοκλέουσ ὕτη σιν. εὗρε ἀλοαν δὰ ὀνόματος αὐπὴρ ἐπείρα: ἐμι 

φαίνᾳ δὲ "δὲ Π λάπωρ τον φαίἠρω ὑπ αἰδεκ ας ῳ ἐπεὶ σε βὸν δ δαχρῆραι ἐπὶ Φοκλέουᾳ 

ὡς μεηίεῖτι αὐτῆς οὔσησ΄. δαύαται μϑέτοι τὺ αὐπῆς φώσης λέχοθει, Φιλωγῖδεν δὲ οὐπὸν “πρινῖην 

Φ σι ὖν ον τόϊς ἀρισοφανάοις ἐγ, ἐγραμμέμον δράμασιν “ὃος οἰ σερά ἃ καλλίσραιρι ον ὍΝ ζόμωνυμίᾳ 

ταλανιθέντεσ' ἀλλὰ “πιρσν ὡς ἕψειν Ρ ὃν οἴδατον καὶ ἀπααίδενγογέμω Μῳ δῴ τωι δὼ ως δὑπαυροςκοὺ 

ὡς μέγας δσώματι »δαβλίϑιοσηΝ ικορρερισγαιλατείᾳ, ̓ἀφυτῶ ππιιδεντότεροι ὃ ὦ ΨΘΘΝ δὲν τῷ 

μέλι πίω ζε περὶ δὲ “τοῦ μιεγίνους, φνλλιδᾳ φησιν. ὅτις ἱαμιλος ἔσεκι ὃν Φιλωμίφιν. κε΄ σλάτων 

δ, λαὶ Φησιν οὐχόρᾷσ' ὅτι Φιλωνίδεν “πουπίγίιεν ἡ μα ῤ, αὐόητον μελιπία, Ἂ οὐ ἔπαθεν ουὅ δὲν 

κοὰ ϑεόστομιτοος Ἅφι ρυδισίοι. ὄνος μὰν ὀγκῶϑῃ μελίπον Φιλυμίδις. . ὄνῳ μιγέσισ' μηξεὸσ 'δλατε 

-ῇ β αλφ ιδύβ4ε σ᾽ αὺε ρᾶοϑς φλλαϊῖδος κα οἱ κάνης ὑπποιγομ αὐ αὐτο. δὴ ἐκέρμουν ἰραῖοϑυ λα: ΓΙ ϑθις 

ὃ φιλόσιφοι ἐσιγράφᾳ τῇ “σῆς ἑλληνικῖσ' ἀκρασίας ἃ Ἂ τρόπαιον. ̓Φιλογήδισ δὲ ταλούσιος οὐ κο’ 

ρίνϑῳ. τοιτον δὲ ρνθαοι εὴῃ ς ρᾷρ δὲ ὡτὸν τλοῦῃν λαϊς» αὕτη δὲ ϑυγίταρ ἡ Ἡ( ἐπιμαλέραοι ̓ 

τίς ἐκ!καιρῶν “ὐξσικ ελίασ' ἡψ. τούτη, δὲ Φιλαξένῳ Ὧν ϑυραμβοποιφῖ, δισθοίμε δγονύσιος ὁ ἐν 

σικελίᾳ σὐραυνοσιε: κόριγϑον οι ουω ἀλϑεν ἅμα Φιλοξεμῳ καὶ «παίσημεοσ ἐκῷ β ἐδύοτο ΓΥ ἔν 

λέϑη ὑπὸ πὶ ἡτων νΔπεριξύντος ἰώ ἑπαιρίς: λέγουσι δεὶ ὅτι ἅμα Αλεξανόρῳ απεδέμινσεν εἰσ' πίρ 

᾿σοίς ἐκκορίνϑον. Π δὲ λαὶσ' ἐπισημοπέρα ἄγονε τῆς μα ὁσ' αν ν ἰμορίνθῳ: ὑσε ρου δὲ ρ. αὐτὴ ἀπεδέμη 

σεν εἰς ϑεαπελίαωι ὦσι δ ρυλόχον ἥινὸς " νἀρισονηίιου Π ἐράσϑηι “πωρῷ δεβίωσε ὃν λονατὸν χρόνογαῦ 

»χησ' δὲ “πρδλοὶξῷ "ἢ αλῶν ἡ ἡ ράιϑησοι. δ. τ ὃ ρῶτι τὸ πρόϑυ γι αὐτῆς ἐνῷ ἐρραινον: ̓Δφκονῇ 

τι ζυλατυπηῦσοι αἰἶν «λα γμεραῖϊκυς, ἐφοόνθυσιιν αὐτὴν ἔνλὶ γψαμσ' λαλώναισ τ τῇ ον σρεον ΤΩ 'ΕὉ 
μι Ὁ ΦᾺ ἀφροδίτες, πειναγύρυως οὕσις, δι " ῥ αὐόρις οὐ ποορεγάνογτο. διὺ τούτον ἁεκα λοιμδσ' μα» 

᾿ἰσίλαξβε πίω ϑεἤκλίαν τωσ' ὑσεριν ἱερὸν ἐσείνσοιν αϑοσίας ἀφ οσίτοις,ς ἐπείδὰ οὖ γιορίδαες ἂν ὧδ 

᾿ ὑερρ, ανόσιὸν τετολμικ ασὶ Φδόνον. Ο πιμοϑέου ὃ ἣ πύργϑσ. ΟΣ Τοσ' θντο στ" ὑγθυη αἶα, τυ ,χσ', ὕςσε 

κεν ογει τούτον τέῳ δὴ μονα φαίνεόθοι! κατὰ στοϑν σοῖς δὲ πύργν, οὐκ ἀπὸ τὸ χες ἔφη καὶ 
ισαϑιακένων ἀλλα πινδμθας ὁρῃ ϑέρ σα κα ὃ ὁ τύχω πένατο ἐ ἐποιησεν: οὐκ δασε δὲ ἀπεὶν δε ὁ Ἐν 

θλοῦγν ε ἐϑύόετο. ᾿ἀλλι πήγαγι “πὶ ρϑταόνοιαιν ἀλλωσ. ὃ ὁ τι μὔϑεοσ' -σλούσιοσ' ἁμαὴ ἡ ὑλέιος ἀνὰ β 

᾿ϑρα τοὺς αϑηνειίων »τέϊλοσονι οδομισσισ' ἐς “ροοῦτὴ ἀρϑετῆς τυ ,χασ ὡς τίωὶ δαίμονα δὶς Π φαίνεοὃς 

τοντῳ: ὃν ον  ἰϑηναᾷς οὗ εἰκ ἐσιν ἐ ἐποὶτῃ αὐρὸν Καοιμα μον ζωγράφοι, κοὰ γα στρ τύχας, φι ρούσοις 

αὐπῷ ἐσ δικῖνα πῦλαι καὶ πορϑοῦται αὐτάς͵ αἱνι»ἤ ὀμβο τίω "φύσει μιανίαν αὐρο εὃ ὁσ᾽ ὑψηλὸν 

ππίνυ πύργον ἐσρίησεν ὡς πολ άσιογ» Ἐμιπέσινήσοι, περ ηίνοιανηρηῤῷησι δέον ὀπεὶνϑαυμαιτος κ 

ἐλεγας 



Πλοῦτος». 

Μονῴ τανς Ὁ ἐ Ε: σὺ ποίνχων αὔπηοσν ᾿μέχα, »ἀλαζονθδομενο δὲ ἔ 

Καὶ κακῶν κρὰ ΡΥ ἀπεϑῶν, ᾿ϑῦτν ἐπὶ τῇ δὐσυ χίᾳ ὁ τιμιόϑεος 
ἔφι νὰ ἕωκη αὐηοῦ ἄνα" 

ΚΡΙΚρα ποῦσηγϑῦμ κἀν τοῖς “πολέμοις ἐκάρσυσε, σἷ; τύχας, τὠπρα-Π ἐμένα. 
ἐφὸϊσ αὐ οὗ τοσ “πὶ καιθέζῃ τοῦ; μόνοτ: ᾿ δε ἃ ἐτύχακεν ὕσερον, γε 

ΠλΕπῶτυ στίν; τὸ διωυοιστῦσ' εἶ μ᾽ εἰσ' ὧν ῬΙ ἐν, μμεσησείσῃς αὐτῷ Τῆς Ἰὐχος.. 

Χρ: "κα ναὶ μεὶ  δουτούτωμ γε“πολλῶ πλείονι» Μασ, παν 
ἧς σου ὑ δὲ μεςὅσ' συυγέγϑ ν ̓οὐδεεὶσ “τῴτοτχε ̓  μέμνῇ,. ἐδ ν μόνον πιῶ. 

Τῶν ἐλ ἄλλων ὅ}2. παντων "σλησ' μονήν λεύμασι γο ὑπηκτώντοι 

Ἢ ωτ΄. Κορ εοἱ Ν᾿ πυκνόν χὰ κοὺ περιγιροῦ). 

᾿ ἐ ετων ἜΝ ᾿ ξαγεμαν Ἐπικαϑέζηται. ἀπὸ μετα : 
Χρ. Τιμ. ΚΡ, νπλακόντοχριαῤδραιραι Κρ’ ἰφίζ' Φορᾶν ἡβρζυγῶν. ναϑίζεν 

Χρ' Φιλοτμ Κριμαζιεχρ' ϑρα τοδδζαρ Φαϊκ - ὅϑοωι Ἰδτὺ βαροῦ λέγιται. 

Χρισοῦδᾷ γγύο τοῦ εὶς μερὸς οὐδεστώπο τι. Ναὶ μόνα. ὅπ δι ἐπὶ ἐιατω ᾿ 

Ἁ λλὴν πχοίλαν τάχες λοίβῃ: τριοικαήδεν κι: ἐαγεινά εΝΣ ἀφο 
σου! νυνδή 

Ρολυμώλλον ἐσιθυμέ;λαρ ἐν ἐκ κκοΐδεκ οι" Ἰώῶν ΠΣ ἄλλων ἰβὴ πυρὰ 

Κ᾽ν τοῦ τνυσ, τῆ εραΐκον τοι βούλῳ ται ὃ ὁμμρικὸν πριντωρ δὲ 

Ηφεσιν, οὐκ εἰναῳ βιωηὸμ αὖ ταῦ ὸν βίους κόρος 0) κὰ ὕπνου κὺὺ Θι 
Λότμς. ἕ Ὥγος.0 ὁ δοῦλος 

8} , . ξ χε λέγειν το χέδμεαν ποίνυ ὙΈΗΤΆΤΝ ει χλωμή 

ψ ᾧ μόμον δι νε βου Φράξε τοῦ “τέρα πρὸσ οὶ ϑυμίιρες φικωμῳ 

Πλοπώο ς ἐγ τί δύναμιν) ὃν ὑμεῖς φακτ, δίας ποῦτοι γῆς ὑσρ το δ 

ἔλαινμε, ταῦ τὴς δλιατόταν ἡδοίσομαν ατὖτον Ἀλγομϑῥοις ασονσαέ 

ΧρΙΝὰ ηὸμ δῇ “ἐγλὰ καὐλε νρχωη δγψασνρο β ων ) να πα μὴν ὡς φακοσθδιμ δα ψμσιφα 

Δειλύσο τὸν ἐδ “πλοῦτος Τ' λεΐκι σ ολάμε. μὴ δ ὁ γε μϑῥη. περιασεῖ; 
στοῦ; ἡδοπερ “Ο συκῇ  ἀμυγδὰ 

"ἢ ἷ πὸ τοιαῦτα Θεόκρι »»Ἑ:. “κάλλιον ὑπιμελντὰ ̓Φιλείργυρε ἊΡ φακὸν ἑψᾶμ. ἕκκαΐδ 
τὰ “ γραφοντες ἑξκοίδικα τὺ φείσκορτες οὕτω καλὰ υονηγροίφᾳρ, ἐπεὶ οὐκ ἐσ ἴξιν εξ πρόϑεσις 
ἱγασυμφώμου ἐσπούμϑμον τίει ϑόντωι οὐ καλῶς ἀμ λέγον. Δ δἶλον ἐστέ "Τῦ) είωτου τοὶ “τὸ 

ἔκυς Ὁ ἀπὸ τὸ ἐμ τίίκον λεγομέμου πυρεῖ:. οὐ ὃ μόνον οντῇ ἢ προϑέσει. Υ̓ Ξ Ῥιπῆ, ἀλλὰ τοὶ 

τῷ ὑπέροις, ὧσ διλοῖ χὰ ἐρν μϑρα. δὰ ὑχτίίνο Ρ" ἐκ τῆς ἕξεως γγνε- ἡ ὁ ἐκ, ἔκ Τῦ ἔξω: “κοὲ 

τὸ ἕϊωτον ἀπὸ “Τῦ) δ, Τιλλνο μόνομ δέδοικα. τυφλὺς ὸ ὧν οὐδουλαὶ μαι ἐσελϑᾷν ὀἰκ οιήμιοτοστι 
Ἂ" δια μικῖβι. δέον οι ἡ ἔδιν αὐαξλέψδιμε: Νὰ Ἢ δὰ λλὰ "δὶ λέγουσιν. οὐσὺ μό μόνος λέπις κῶς 
τὸν δειλὸν, ἀγλὰ κοὰ πώμτει. οὖν» δὲ ἐξ πε εμ, ἐπειδὰ ὁ πλοῦ τοσ' θεν, μόνον φίλοι. Ν δὲ ν᾿ 

δία, κατωμοτικῶς αὐτὶ “το ἔσει κύριος σῖσ ϑμυάμευς; Δειλότουτον εὐϑὲ πσλοῦν; λίγτω “ερὶὸ 
Π ταλουσίων ὅτι δειλοὶ, διὰ ΟΥ̓ ἀγννναῦ “περὶ ἘΣ χε'ματων ναὐνί εταιδὲ ὀσ' δύριταίδιι εἰκεσ 

γος γι Φισιν. δειλὸν δὺ τολοῦ τος κοὰ ΜΆΝ καλόν. αὐαφέρεται δὲε ἐπὶ ϑεῶν " ἜΣ ,Ξ 05. 

δύων κατ πρία: 



Αιοιςυφ οἶνχε. 
Αμαν τἀ δὶ 

Τοορὺ γέφπεθι πολλοῦ παι “--"" ΤΟΙ, οὐ 209' τὶς δὲ (ξα Ἀν "Εἰς δδιγότοτ, 
ὁ τοι τέω ἀσφάλειαν οἱ 

πλούσιον ἰαήτις δῆ ἰωμι ὅυκ ὄχι εἰς πίω οἰκί αν, δὲν λα εἶν, 

κῶν ᾧησι. τἰποηΐοὶ λλυρὸν ξυρὸν εἰ πξάτσαντοικ κτακεκ λές βδμσι ὦ 

αὐτιβολῶ τὶ χρισίον. ἄδι Εἰτ ων ὀμασάμου τίω πρόνο οιδάν διε! δαθ). 
ἐμεπιβπλϑιόμϑμον ὑπὸ ποίν Χρ: 'Μὲνϑιμε λέτωσοι μηϑέμεοοδιε ἐσὺ ̓γϑύν 
ὅταν ΓΕῚ ἁ γωὴ δὺπυροιῖρ 

φόβῳ "τοῦ μλὴ φϑῆμαι τοὺ Α μὴ πρόθυμος οὐνηὸσ' εἰσ’ τοὶ πράγματα, 

λδλ απο, Πειλοτεροιγίνο) Βλέ τὴν τῶτρδείξωσ' ὀξύτερον Ῥύ λυτκέως: 

ἩΝᾺ ἐπέκονων σιυ μετήνε - Πλ. Πώσ ἊΝ διυνήσει “τοῦ το δ ἄσοαι ἐμὴν ὧν» 
“σὰ 

Ἰλμαυ τμον ΣΝ ἊΝ ἔχω τὴν ̓αἰταθὴν ἐλπηδί ἐξ ὦ ων εἰ πέμοι 

ον Αἰ ἰζδοότα Αἰ μδὲν ὀφοῖδος αὐτὸν “πυϑεκν σείσεισ δεέφμην . 
“ποιῖά ποιντοὶ ἰοιτῶκ ἐκ λει σΠλιΚάκ ἐννος ὄν ξυνοιδε τοῦτοι. ΧΡ: φιαῖ γω- 
σμίνα. Ανὰρπε ύϑυμ' ἐαν πλιόράτοχριμὸ φρόντιζε μηδενῶ, ϑὼ 
προϑυμοῦῃς, αλόμεπελ 

᾿θϑν χουῦ τοῦτα πράπια τα, Ἐγὼ ὺ ἡ “τοῦ 692, καὶ διξίμαπεϑανεῖμ, 

ὑσ' τοῖσ (δ δγκαΐοις ως ΘᾷΑ ̓υϑοδνοιηράξω ταῦ τῶν Κα ρκὰν βόλμ γε λῳ" 

νρυγοῖς δὲ πονηροὶ, μηδα, Χ ΡΠ ολλοιδίζσον τριχᾷτεροιν ὧν ξύμμαχοι, 
μῶσ. Οἰύτερον 12 ὶ λυγέκν ὁ δοισ' γκαίοι; οὐσίν ὔκ. ἦν οἵ λΩλτου" ὡς: "λυγκόδωσ αὐχς ἐν Οκ. 

ναϊσὶ Φισίν, ἧς αὐγυη ον. ΠΛ' Πα σπο. "ππομρήρους γ πᾶς ἡ μὴν ἔν μμιοίγουε: 

ἐρυύμδν, σι κῶ ποὺ περὶ αὖ Χρ, Ουκοΐρ ὐπτλυτάσι σίν δ αῤχέσπολιν. 

“ποῦ. ἐπεὶ ἐδοκ ὦ περὶ σορίαν Αγ»ϑισὺμ ς φουλξωσιῖοει μων καρ. "τὐδιώ λέγε" ΕΣ 

τηοχθῃ τρκραντῃ Χρ'Τοῦ; ξ υγγεῶρ “οὖς κοζλεσορ. “δ ρησεις δι σωσ' 

κατορα ϑυλοφομάσορτοι Εν τοῖσιν «ἀγροῖς οὐὐστοῦϊ τουλανππώρου (δωσε 

τ ἀδυλφὸν ὡσφησι πίνδω ὄπως αὐ σομ ἑκαςοσ ἐγτῴνθόι πον ρῶν, 
ὰ ̓Απολλώνιοι δέφισι “ε 

Εἰαὐγῦ ο τοῖς ἀργγαύι ἰός, Εἰ ἰχεόνα πίλει ἰιλίος αὐὲρα κθρὶ ῥ ἊΝ δίως αἱ μέρϑεν ὩΣ χθονός αὖ 

γεἴζυοϑι, πγόγασι λλυγεῖ δγαφοροιξις “πος αὐγυπῇ». «(Δαὺ εἀφαρί “ποῖϊς ὁλάκ, λῃ λυγριθύς. 

οὗ μέμψεται καὶ Θεύίερερ»ς οντῷ! εἰσ' διοσκούροις ὕμνῳ. τῶ κϑὺ αὐα. ρππίξαν “πεδθω  Φι ιρέτην δ 
ὁσ' ἕω, Διοιὰς λέ, ἑπσποιο κόρας, «δονὼ δὰ μα πὸ ὲ Ἐσσυμύνωρε ἐδ ωίμον ἀφιλφεὺ ὗ ἡ αφαρδᾳσ' 

Γαάμβρυ͵ μυβλρ γι ἵμω λυ γιϑίσκαὶ δ καρτερὸς Ἰδως. οὃς ἐλέχι» ἄνα σεν ὁδν 4 ληκάμε πισ᾽ ὥσε 

κόὺ τα ὑπὸ πὲν ὃ γῶν. οὕτω μῷῳ μυϑυλογοῦαι: ἱπρὸς δΈ “ὁ “πϑαινὸν “τοὶ λόγον ἐπανευόηται, ὅτι πρῶτος 

οὗ. ὧρι μέτοιλλαι χρυσοῦ κοὺ σιδήρου δ. Γ ἄδλων. δὲ τῇ Κὶ μυτοιλλθύσει λύχους μετα Φι, 

ρων ὑ-αῦ τίῳ γιν, τοὺ μϑν κατελ ὑπεν Εἰκξισε. αὐηὸσ' δὲ αὐἐφερετὰν χιλκὰν κὺ τὸν σίδερο πὸ 

λοισπι. ἐνῆν δαυ οἱ αὐϑρώπαι, ὅτι λυγγδιδ' τὼ ὑπὸ γι» ὁρῶ. (ὦ καταϑιύων, ἃ ἍΡΘ. ὃν πειφ  5, 

Τα ποὺ ὁ πονάρουσ ἄπας: ὺ “πισταὶ λεπλιαφυκὸν ον τοι ϑτὺ. πονίροιό δὲ, ἐπιαύνουσ' ἀτυχῶς ἀλί 

οὐ." :Ἔ πόνους 4 γροντιῦ ἀγτοισὸ ͵  ἐδρῳ ({} ἀϑινῆς ἀπραία τοισιὼ ὡσ' Φα ἐϑν ὁ πονήρωσ ἐλει τὸ πράτ 

ἐμώτα ἡμῖρ. ισάμπιον δὲ εἰσ πρὶ ἐρουσ'. συμοόνω πυὴ νι Ἃ ἐπιπόνους. ὄνω εἶν, “σλουτήσω 

“5. 



Πλοῦτος 

ἡμῖν ματοίφφυρῦδε του ὕ πλούτου μέρος: 

ΚΡιΚαὶ δὰ βασϑζω. τοῦτο δὲ Ω κρεαόνον, 

Τῶν αϑέν ́ς ἐἰσωεγκάτω λαβών: 

Χρ': Ἐμοὶ; μελήσει τοῦ τόγ τονὲ ̓αϑύσοισ τρέχα" 

Σύσώ κράτισε “σλοῦτι “τὸν τῶν δορμόμων" β 

Ετ σω μετ μοῦ δεὺῤ ἐξσιθ δ γνῷ οἰκίαι. 
] ΓῚ ἁ Δ Ι 

ἂν τάσέν, ἦν διει χυμάτων συτή μερον 

Μερὴν “ὅτι συν! "μι δικαίως καδέκων: 

π» Αλλάχίομοω. ἐϑὺ εἰ σἰων μ" ὁ ποὺφθεους, 

ες οἰκί αν ἑκαίεοταλλοτρίαν παᾶνυ- 

Α γὰρ ),ὰ αὐλαυσ᾽ δὲν οὐὐστοῦ ππύποτι 

Ην μδῳ Ὁ εἰσ φ4εῖω λὸν εἰσελθὼν ντύγο, 

Ἑυθὺς κατώρυξέμιε και τοὶ “Τὴῆσ' γῖσι κοαΐγχω. 
͵ 

Καύ γισ προσέλθῃ Μηρὺσ ονθ ἀρίον Ὡλλοσ, 

Α δ λαβῶν το με κρὸμ οἱ ἐργυρίδγον, 

Ἑξαρνός 522, δῶν μετσώτρτί: 
ην , λᾷσ'πορ ααλὴγ αὔθ ρωτρν εἰσελθὼν τύχω, 

Πόρμαυσι, ἡοὰ κύβοισι πο ρα βείλν μϑιος, 

Γυμυνδν ϑύραζεξε “σίδον ἐν ἐκ αρεϊ φόνῳ. 

Χρ. Μετ ου ἢ αὐοβρὸσ' οὐκ ἐσύτυλιν πώπυτο 
ἐδ Ὑὺ τοῦ σ᾽ πρόπαν ππῶς ἐμά αὶ 
Χανρωτε νῦν φειδὸμἶρος κὐσ οὐδὼσ αϑέρ: 

Παΐλιν τῶνα λῶν “νίκ᾽ αἱ τούτον δὲν 

σιν οὐκ ἔσοστοιὶ ἐ φησι “ἕνα δι 

᾿κὸ ἐπίνπονοι ἅπαξ λου“ 

“τῆσοιντεές. 

Ὑ οὐη» ἡ κρια δον, δ ἵρκ ́ 

στοσ! ἐποτῆσουσιας ε ἌΕΝΡ 

Δλφων «δ᾽ γε ἐἰμ θυσίας 

ἰόντεσ ͵φερ ἐζ αὖ τῆσ' τὰ 

φισίας τὸ οἰῤιείοις καπὰ 

“γόμοντιμά. 

Αλλως. ὁπ ἢ ἩΧ ον ἄλονπες λθ 

φιοὺ ἀππϑ της ϑυσίας. ἐνιοδὲ, 

 λεβίτιογ: 

Ε μοϊμιελάσει "“Ἰουάσινί γαϑὲ 

φησι ῥίι ρεάδγορ. ἊΣ ανύσ 

σαῖς, αἰντντογαύνσυν. 

Κ΄ “ι ̓ δκαίος κάδίκωσ. Ὡ 

ἀδίιωσ ἁπλῶς ἔργα. 

δίον οἱ στούσηι πίχρι οὐγουὴ 

ὑν»κέβ αὐ τῷ, ἄσγεκος τ΄. 

ἄκ ἀπειλητικῶς δὲ, «λλὰ 

μιολιπτικῶς μὐρώκῳ λα. 

ἄλλως. αὐτὰ τοῦ σωντὶ “ρό 

“Ζεῶὼν ὅτωσά ἢ "ποῖ. 

Φεσίλόρ. φασώωλόρτιρο φεῦ 

μ Ὁ «2ϑοῦνια!, παρὰ - 

Φόδομαι δ. ὁ δουναί. Φα 

σωδόςτισωρ “ἡ ῥοαί, 1: 

εἰς Δ, Φοσῶλος. 
ἸΚ ὅτις προσέλθῃ χενεῦς. “« 

τίν πϑβολὴντῆς Φιλαρ’ 

γυρίας σημαίνῃ τόν ελτν 

μδῥισιρὴ ἣ χε σῶν Φἰα' 
π ῥατλῆγυάφρονα, κωῤ ἀπ κρεμάτωνϑῃ 5 δΎ αὐπτεπτὼ κότνηθοαρ να λυϑισμιᾷ “ἀλνιῶς ὃ κ 

ἀσωτία σὺ ᾿απεσληγμᾶμε ἐκ δι αϑοια. “Ἐν ἀϊκαρῶ, πὶ ταν ἢ κὺ “ ὰ ον ἄτι ματογτογχεύνοιοὗσ' ὝΩ 

κόρομειρι χ΄ ἀκαρέρῥατμνν. ας ῷ ῥελαλίσω, ὀρ χῶόντε δαμόψαι δάδβραχύτα τ Τελτό 

ντ. πεαοιγ)ὴ)α ἀπ ρμικ ρῶν τρι χῦν δ διὰβ ρα χύτετοι μιὰ Ἄννα ιβϑμονκαρῆραι. ἄλλως. ἐσαὶ γρ" 

μα ἀἰια ρῶς. ἀφ 5 ἀϊιαρὶ οι ἀπηρρηματιϊὸν ὀνόμα ὁ ὅπερ ) το γρίσιν ἐκφνοιδὺ ἀ ἀσωπίαυγημψε 

Αϑοι, τού τοῖν ἑχυ τὸν ἐπήγουπ. 'Μετρὶ ου , γον "του τέρυγαῦ τα πούρχεισ: ἐπεὶ οὐδέποτε με 

σρθον αὐδοὐφίσυλῳ. 

συμμεθον ὄν'τοι" "ΜῈ τρίου δὲ λέμι αὐ ρθ), “τὸ δγα μεβοῦννσ' ἕαν “ὃν Ὅ᾽ ζὰν. 

Πὼσ ὁ ἔμ άει. τω “ῶσ᾽͵ αν μιασικ ὀνῆβι. μαυμάζθ ἃ «αὐ ὃν ὠρεἰέσποτε 

Φεδῦ θη. 
εὑρεήηισ' μυὺ ἁυϑνδρδ δ οντινι αι ρῷ ὡρμοϑομθμῳς,οὺ φόφι οϑ᾽ κοῦ δανπιεμοῖ. 



Αρισυφαῖνσε 
ὡς ἰδεῖνσε βούλομαι. ̓ἀχτνα 

Ε 0 
ὁ ταλοῦτοσ' Δ γτὶω γερο Α͂ »Ὰ ̓δἰσίωμϑῳ, ὡς [διέ γσεβ

ούλ μα 

μαρυὺν ἠόναὐινα ἐμϑνοι Καὶ τίω γι σὐδκαι "οἷ ηὸν ἡ δι ηὸν μόμοβ 

τ ̓ παλϑον ἐσῶσινὲ ὕτω γον ὧν ἐγὼ ὠιλῶ μοζλισος μιε τοῖσι. ΠΛ’ πελθφιραΝ 

πρύπεράπί ληϑαλεονοὶ γ4᾽ Τί γῥαύτες ὅ χὶ πρὸσ σὲ “τὠληθῇ λέγοι: 

πον τον οἰδὲὺ κΡ' ὠφργλὼ δὴ τῷϑεασοπτῃ Το οὶ ον θυμιονῷαι γϑντεν, 

δ ἰφν σιν ὅτι ( πἰενωνπρὸ Α ναῷ Λοι (Δ διμότοι ἃ Τὸ πῦον ἐν ἐρασο 
“τιμᾷς ἐναλοῦτορ. ἵ Τέγκον δεασσιϑῶς δκ σπφὸς οὐ αὶ ὶ ελλάν.. 

Κὐκλυδοολιόμείνασε ΕΟ αΨΟΣ τς ΔΌΣ ΕῸΕ ἐποοῦ τῆσ τ οἰκ μὴσ ἡ ᾽ διῷ “Φοόντ' οἰμιίυφν. 
δυσλ᾽ ἀμοιβοῦ ἐκδιχ Ἰαβ. ' 

θκῶρ οὐμία πρὸς τοὶσ' τε “πὰ ραίκϑνποι,, ἄχι τὸ, ὧν δὲ τίω κίρκώω. ὧν οἱ (ἂν με πετράμι 

προιόσι κατα ληίιπικ οὶ δὲ »ἐληχύμϑρο! τε προβατίων κοὶ αἰγῶντε ἰωναξ ρώμτον μέλη, {1ι δὲ 

ἐγού μῇ τ ἢ προβάτοις Διο κῆ ἢ ἰκαυχοι δα ρϑέν πέ “πεοσὰ Ἂ: ὀρ, δήμεροιε εἰσίψ ἀκαπολμικηρι. 'κοὺ 

“Ὁ Μ  πέβανμυβον ἱσσωμοίκτεὴ καλέτοι δγαηβίιαυτευκὀβναύὺτ' “»"Ἱ]ῳ λελσνιοϑε ὀρ λ ας ,θμοι 

δύον» θεν καλήσε ρυτέρφνοι οὶ Ἴ ἢ δ δίμιᾷ ογαιοινς ριόντειον δονλὺ, δυμούμομι, κἀμαινομ. εἰφὲν 

κάςῳ συςἐμαπὶ (ἴθ γραφος. ὑαλὴ ἣ τρπέλᾳ ε δίγων, δγταλὶ ἴϑω ννδκήα. ἰςέονς ὅτι, ὅγι τιϑ Ὁ) εὐ τοῦ 

ἐἀμοιξαοισ' δ π ὑποκθιτῶν προσώῦτρι οἱ φῳ ἐκϑέσει (ὥλάτινα μετ τίω περίοδον 5: ἢ βίχων “τὸ αὐτοῦ 

με βου Ὀμτο ἢ οὶ ἑτέρου Ἷ βάσαι Ῥ)κοὼὺ οὕ τωσ͵ ὁτοιοῦ τοσ' οὐμουτισμός, ἑαλφ τα δ ταλῖ »διατὴ 
μετοὶ τέω συμσληρωσι τούτων ὑσιμᾷ οϑ ἐμὸς τίρεοϑε φλαῦ πσλρδπτερ {ιπὖνν ταλαγεοΐμαν ἰ 

΄ ἐοίεον φδιρασὲν μόνας λισρύσης ΤῊ ὦ, ὅ ὴ μι ρδ 5 “ἥϑοδος ἃ ἀεὶ ἡνυτου αὐ ασουνϊωσ'. ὅτε δὲ οὐ πιθ 

μῶλα το αῦτοι, αἰγον ὅς Η ̓ρβαν»» είλοις,ἰ τούτοισ οἱ ὁ ὑρρκούταὶ ποιοῦ κω το δὴο καλξψτχοῦι ΠΡ ́ 

ρωνίσ', δοιὰ ὁμιτὰ τίῳ συμσλ ἐρῶσιν ὐτον δ συμᾷονῷι κορυρίδορ᾽ τίϑεόϑοι! ὁ-πῷ γραμμᾶτίς 

ἴξ, βραχεῖα, καμπήντιρα ὑ ὑαυκώτω ψλονσοι: ἧς, ξῇσ ἀδΊιϑεστο ἰκο ρρωνὶσ' ἑσπέρα Χ ῥοῦ οὶ σῷ ρα 
ζσσα οὶ δ᾽ον τοὶ ῥηθάνται. οὐδὲ σ΄ ̓ ογοφαῦσιδανη, σφοφοίες νὴ τῇ τῶ ἐν τοντων ἢ ὑπκριῆῇ σεριὐσὼ;,, 

“ἄθαγραφο; 110) ὡς ἡ φαιείων Φεσῖν ἀσηδαμα, γραμμή, ̓σἴαι 6 ρου λέξίοι. ὡς πέρτινα, οιγρδ ον 

ἀωρφ᾽ ἐλούσοι. "διλα δεῖβι “οὶ γ»ναῦπουοβιμέ, ἐ Δορξρβιβλὶῳκόμϑμα. μεϑών " (δά ερίσπκοι. οὔ δ 

ὀρῶμα ἀέρι ἀομζ: ᾿Εφαιοίωνδέφεσιᾳ δ) ΩΝ ἀριξυφανφον ἐκ δυσίνὸ ἀσερίσν ̓μιλύτεροβα 

{1}. μόνης. χρόμεϑοι δέφισι τῇ ίμο ρον, ΦΤ' “δράμασιν {ήβοπισβός: Ψ» ὅτοιν τι ὑπαριῆ 

ἔνγέν των "νὰνὴ ἀ τῶ κα Γκαταλείπί γον “ ἵμιπολιρ. ὦ στ' “μυτοιβασισ ἀπὸ χαν, εἰσ’ χπ 

γνεϑτι δοίιε γβ στιίωμς τῇ ὃ ἄλαγράφῳ, ψἸπρόσασπος ἃ ἀμο δία, εἶνε τ “Ἰαμβινὶ τ᾿ χρικς 

μετα ξντῆϊς, τε τε ϑροφοικβλανή ορόφας ἐανμδῤτοι ῥοροφὰ “βἀμοίβαίων. τυγχανν συγίμφμϑῴν, ἀκο 
«ρκᾷ προοὺ διλῶσοιι δι οὐαί (ρώ) κα ἐφφοῷν, ἡπράγραφ' ἀλφφομὴ ἀν ἘΦ Σιἰπεὶρνἐφῦνά 

βου κωλϑ “δὲν ἡ“ ΟΊ "αἱ )αὐα κῶται κνἡ σώ μενϑυκῆα διαλιηρύποΣ ὴ ἐαν » αὐτί Ξροφ' ἀϊφέρ. 
τ ως ἐαύγι μυταβολν μον! ἢ ΧΑ ὶ ΧΩ δλίηρυσοι τἰ00). Ταυΐϑυμορ. αὐ7ὸ5 φὰ αὐτῆσ' πεῖ 

Ἶ μιετοιφῴντες ϑύμον ὼ ὄζειν ἐδὸς ὀοταν δυτελς. Ἵινε δέφασιν δ, λῳ 4) ἐκξ Η' σιδδον. Οὐδ σιν 

ὑμαλά λθτε "ἡ ἀσφοδέλῳ μέγογφζνανη! τῷ. ΓῚ κάτα ̓  ϑυπελῃ θέλοντες ἐϑιῷν δηὶ τὸ μὴ ἐθελ᾽ 

ἀδικ΄. ἅμα ἣ Δ βαχὶ φαγῇ δαξαρᾳ ὑδυτερ λὐϑύᾳ "χί. Δέραχνἀξαλμιτος. υὐρῬυτόδνε 57. 

πεινὸ ὯΙ ὲ (ὀξαυύμη ριάρσεν ηζϑίν λενό μα, δειλῷ τέωψν χ᾽. ἱπέγκομᾷτε. αὐτὶ ; τρκμγᾷτε 1α 
λίναπε: ἐπεὶ ὁβεχοιντερκόψεως τληροῦ δ). δάπρβράθλιϑῃ ποβίιὀνφῷ ἐκεν δἰρν δ" "δ, πρὸ Ζ 7 ηἢ Ἵ: 

γϑγά ψαοϑς νεκῶσιμ: ὦκαὶ ρὺς οὐ ᾷ ὶ δλάν «οὐ τῷ μιδλάν (Δαναοί κοϑοι μιὰ ρδσίξιν, ἀλλὰ 
“τοαπινφειν 



᾿, 

: 

Πλοῦτοσ' 

Χυδυχὸν δρῶσδρμω ἀϑμνση αὐίλ ΑἸ προθύμως 

ὧν ὀκόφ θην οἰιϑενσ' γέ βνπθῃ αὔρας ἠδ» 
Σύλέξιδιε σωνμε, θέν πρὴν ταῦ τοιδ φ ραΐσοεμμοι, 
ὦ του χέριν τ γὅδεασστης ὁσὸς κέκληκῳ ἡμάσ' 

Κρόυκᾷνπάλ᾽ δῴτον λέ .συδια ηὸς ὁ ὥς ἀκ4σ: 

ὁ διαυότησ γ φυσιν, ὑμᾶσ ἡδέων ἃ πομτον. 
Υυχῦ βίου δωσε ὁ Ἀζ, φησεὶμ εἰπαλλαγϑθτ . 

Χο ἕσυνδὲ δὰ Τἰ νὴ γἔϑεψ πράγμα Ῥύϑυφησιδ 
κρέχιν οἱδκ πρώ δῦρο πρεσβύτίν τίν ὠηένηροι, 

᾿ δ πῶρτακοκυφόνιἄθλιον. ἐυσύνεμιοιδιν᾽ ᾽ γωδο(δ' 

Οιμανδὲ νὴ ἐὸν ἐρανομ, ὧ γωλὸν οὐὐνηὸν εἰν οὐ". 

Χοιῶχυσὸμά εἰ ἐπ υπῶι Φ τ φράσονμοι" 

Δηλοῖς δ) αὐ ηὸν σῷ »ρδρίκαν γημασων ε ἐλομτα ̓ 

ΚΌΠρισβυτινδῷ μδρδουν καῖ, γώ γέλοντα σῷ ἢ 

Χο Μὼν οἱξ (οἷς φΦινακὶ σοῖς ἡμᾶς αἰ πο λλαιῆίμοι 

Αζάμι ὁσ' σὺ τοῦτ ̓ἐμοῦξακτιείαν ἔλονγ: 

ΧΡΙΠαυτωσ κα αὐ ὃν φυτσεὶ τοι ζηον εἰς “τοὺ “τῶν τοῦ 

Η γεϑυμ᾽ ἔμω, κὐδὲμ αὖν ομἰζεθ ύ ποδὶ εἰπεῖν, 

Χο" ὧν σεμινὸς ὑύπίξι “7.ς «ὦ κυάμου ϑέσουζξοιϊ σιν 

ἰού. [Ζ.τοὶσ χοίνικας καὶ τοὺς πσέδοις ποθ Ξσοιε΄ . 

ἀσευ δοιν κόνιν πέμσπειν. 

Πώλαι προθύμως συγ μως ; 

δειίεπικῶς: “ὀδὲπείλει, οὐ 
μόνον βραιδυτῆτοσ' ἀδρρη 
μα μα ἀλλαρυτο χυτῖσ: ἴδ 

μιν. ἀξίου μεβέχ. ὃ 

δέλονπον,ο’ ὑπξ ξατῷ!. καὶ 

ποι σβὶν ὦ ἐμνπέιν καὶ πολ τὰ 
πρὶν Γρσο μεν 

Ουιιῖν πποίλιι δώσουν. διυύδος 

μοσαποδεικ πιϑεόσ. πύςα- 

γγπίανν ποίᾳ μυδὲν ἐπ 

πων οὐ ύπον θάνε “ται θρς 

κοναὶ δεὰτὺ αὐ, “τοῦ ὦ τοὶ 

κέρᾳ “πεπηρώοϑοι!. ὑπεῖῖας 

λᾷ οὐν ἀδάμνδρῷ Ὁ αἱ 

᾿ οϑήσεων διὰ δ πιρας: 

Ὑνχροῦ βίου! ἡκϑιωυ τοὶ λευμσπώ 

ρου κω ᾿ δ ὐρλμίεμιφόμϑμοσ' Ὧϑ᾽ 

πίρᾳ, ταῦ πουφεσιν αὐτὶ ἀτεη 

δυτελῆς. ὀδένϑης, ἡ μᾶσ' ἃ ΝΨ 

πατῶν χοιροὶ ται λοι δεύτοις ̓ν 

ὩΣ ϑυσκόλη εἰν ζάσειν: 

Κυφόν. εν ρτὸρ. ἐνσδρδε ἐν 

πιδας ὀχόδται γωδὸν δὲ οὐδὸν 

παρ μὴ ὑγονταρνὰ ὁ γε 
ρας. ΩΣ ἄφωνον. «αὐ σόα ὁ τλδηρς. «ψολὸνδεάήμονα Ὁ ιάγεκτα σινντοη μορίου. μασῷ "πᾷ αὐ, φα 

Λαίι ρόν. καϑύλου Ζί ασμοῚ ἐλοντα. (γενοῦν. ἀπόλαι ἐπῶν. ἀπ ἐἰεὶ ἐσιυύτοξις αὐτὶ σὡτσλῇ 

“τον ἐκ ϑβο ππῶν αἴ λας, λαντι “το Φτιμιωτον εἰ ὀπῶν. λόων. Διελὸὶς αὐ ῥδνσωρὸν ἡκάν ΘΝ 
μωτων ἐόντι. «ὡς ́πολυΐπειροι σιυυῆικ αν τίω το σλούρν οὐμυϑοις οὑ τωσ' ἀλρυσαιν ἀηργραζδ. 

κυρίως δεσωρὸς, ῥέκ μικ ρὼν απε ρμωτων συυνοι τὸ ῥϑρον τολῆϑυς: ἄνα ἡ σῶὰ σώ. συν οὐ εὦ.- ππ' 

λῶς ὃν ατὸ ἕρκ ὁ σῶν Φαίνοῦ) ἃ ρυκόπεσ. οὐδὲ ϑυθανοῦ μα τες, κὶ “σλύσιο! εἰσιν.ὶ ὡς πυργοὶ, ταιύήῃ, κέ 
χείυδ)τῇ ϑαβολᾷ. Πρεσβυτικῶνμϑὴ οὐδ. 4) τῳ γίρᾳ ὑπεοὸς ποιλλντου τοὶ συμππτώμα Α ἀπὸ 

κοινοῦ ὃ ὑδιλώ. «πρδρδίϑηλ νκῶς λυ τῶ τοὶ φυ ο«διὰ τῶ ο μείι ρου τὰ χρυ Ῥκ Ῥπῶν, ἀ ἐρσενικος διὰὼ 

"1 Ν μεγάλου. ᾧοναι  σοισ΄. Φονουίον προκόμιον οἱον͵ “Τῦ) φωγοιδύε κρανίν “δαϊορ» δὲ 

σκ ἐπι. ἃ (ϑλως δε εφαλῖς Ῥιχῶν “ενο Αϑμεσ'. ἀϊιοσ. ἐὐυδα δεϊωνρίως ὑπρορϑετὴ ώ ἀρυταφαυτὴ 

κιόμ".ἀπὸ δ ῆρίιατερρυ. κυδνχενιζ', ουὅτοσαπευανδ' “Ν.ἀ δεπείσακ τον, Φλυόμης, Αὐήμ. 

ἀβλαβής ἰμνρίως δζιμία 4 φὡὶ ζωῖσ' μιθωσισ. βακτηρία δἔέντοι ἱτίωμαοιμ. “ποτοῦ σοί ἑδροῦαν, 

Ρ ἡ ξατηρία τις δε νοοϊονεὶ  βείσξναι τ τία. δόνλεονασμῷ ὁ π. “πόρτες ὲ δἱτέροψτεςοντ ̓ἀϑήμαις δύο βα 

κτυριτβάτεζον. ιὦ δὲ προφρυκώσά θεν προντ ΕΜ. ἀλονδενόγα- “δύσϑόδεοϑι αὐτῇ. ἣ ἢ διαπδάμιε 

πα τού τὴ μὴ δια ῥϑϑου: κρό,. Π"άντωσὰ ̓ ἀληϑωςκὶὶ νομίφε: πέμε)ριδτον αὐονφύσει ἐς « 

ς 



Αρισοφαίους 
"πειντανὶ ἐδενἡχὶσ ὠπῶρ ΚΡῈν τῇ σορῷ νυνὶ κα χόχρά μῴλαδον Νκάζα, εὟ 

Ἰὰς χίγικασ Ὁ τὸσ πέδας. 

οὐτεβεδικὺ κδὺ ὁ Ῥοικὸν Σὺ δὥβα δ) 4σοοδὲ χάρων νὴ ξύμζολον δ διωσιμ" 
ἐπήγαιγδμ, αῆρλα “νηοί ες, 
“πέσιαι τιν δον ἐἰσιν. γϑνιδ δὲ 

"πᾶνπιριφφις. δον μύρον χεινιξ, (ιι λέρτοοι Ἐντῇ συ ριϑ νυ λαλόν. "ἡ ἀπὶανιωαίοις δίκα 
ἧσαν φυλαί. ἴϑης οὖν ἀπὸ σπὶ σῶν φυλῶν, διϊμαςοὲς ἰαϑιζφν. ὅτα ἀπὸ μιᾶς ἑκασης ἐλάμ ́ 
βανομανερασ πίντε: του ἀρλσιμιοπέρασι ὥυπωλινέκ 5), πέντε ο ὦγα πον λ ἐρῳ λαχόν ἐππρι ονοι 

(ιοὐϑάν. αὐτὶ “τῶθεὶ “ὐνονἘρλ για σκείφί ἰωλι ρυϑον Ὑμμα δυλ ψιφισμα, δὰ ὁκλὴ ρος ὀκαζῳν 

σε Δόγκατὴν καϑέζεοδς ὦ ὡς χρὺς ρον “-ἀγὺπόνοιαν παίζᾳ. αὐγως ον τοϊιαεἰϑένιισ'πολλοὶ ἰώ δία 
᾿ τήρια νὴ ὦπτισι μῶν, ἰδέαι ον περὶϊφον κ' πραπιάπων. ιὦττισι δἔπερι δυμοτικ". αἴκασον ) τούτων, 
ὀχνὼτι Ῥσοιχῇ ̓δεκὸν ὄνομα. «δῖον, ἰὦπι ὅῬδϑκασηίων λιγὸ Ν Ιαλφαδμοίως αὖ ῦ λεγο βδνονβὰ 

πα ἀλλο γάμμα. ̓  ) ἑζες ῬΑ ρυ τ. "ὸ ἕως τῶν «δικαὰ ἐὐποδν καςήρια οὐάϑανεμις. νπρὸ ϑνρῶν 

ἣ ἢ εἰ ςον δκαϑηρία εἰγίγραπτο “πυρρὼ βάμματι “ὀδοιλέέον, ὅτιν, φὀδειαεήθιον ὡνομιίξυηρυῦσοι 

δὶὴ ἱκα σον ἡ δρὸν - , ἀϑήρριης αι αφοςἰιαϑέξι ατον δεκαφήριονᾶλ, δίύλῃν. του τές! πιναίε 6) ὀν,ον κᾧ ̓  
ὀγμγρα μη "ὠ ὀψομα αὐτο’ το δγκκαςοι θυ. ϑχὸ Ωῶ Α ῥαβδυνῶμα Ὀριαινακισίρ. “κσὼ οναυτᾷ: 
ἡ τῇ ρὰ ἀβσ, ἰῷ ὁ ὄνομα τογδγκαφπείν ἐγγιγραμμονοντε ἐνσωνέθαιρε κ αὐρδῳτονδυιάψν, ἢρ 

ἐλάτη ἐς πείν τεσ’ οἱ δΊ Κα τοῦ εἰ ἐς δα αγῦ ὅκα! ικαϊκῶ ἰμλίροιστβαι οννδδφτισαῖ ἐλ "ΡῈ κλὴ Ὡ ἀκ: Ἂ 

«- ,ἀπήρλ» ἐς δὰ α δηϊκα τήθιον. δά ξιοι ὃ δ᾽ δυτοῦ ἐφεξῆς ς απήρλονηολδν πρῶτον μ ἐδείκνυε. 

Ὀρμίρνκι το δεκασηριε σ' Γἰμλῖρον “το)ςοι λεῖν ὁδίκύρυῇ λοισόν δὸν ἀὐῷ ῥ δ πιναίει " αὐστο(ἃ ΧΩ 

ῥκέδρ. ὅσο οὕτως ἐδίκαζεν. ἀδύσ' δκασῆσ σία μὰ ὠλυρωϑὰς ἐς Ἂ δκαφήριον, διαφόρων 

ἐζυμιοῦ» ἄλλως: ἔρλεται εἰμ αφοςὡς Ὁ πιραίονεν ἔχων ἐπιγεγραμμένον τὸ ὄνομα αὐτοῦ κἌπρο' 

ϑεν ΝΑ “Το δίμου. ") γράμμα ἽἭΕῚ μέχρι εν - ΜΝ ὁποίλαιδέκα φυλὰς ΕΥ̓͂, αϑάνμσιν δ ἔραντα 

ὲ καϊὰ φυλάς εἰ τοῦ οἱ ϑεσχμκαϑέτοι "Δ Φυλήν δίμαδοδ. Δ ῳθέκωτοσι ὃ γραμματεὺς ἐκλάρεν τὸ 

γράμματι μέλε; τῶ κἦ "σὺ ὧν λαχέντοι Ἶ ἴσο ὃν θυμὸν τοῖσ μύλλοισι (ιληροῦοϑοω δία ́  

σιοίοις ὑπηρίτισι φί ρὼν ὀτιθᾳ καϑέκασον δγ κατ δ ὀνον στο πείλιν ἀπικλν ροῦν» οἱ πὰ όλυ- Ἵ 

λότα γραι μμιαήα! ἐλοντεσ, τινδονγκ ἀσσυσι (Δαῖνες 5. τοῦ οὐδ ὃ λέγε ἀμόψα Ὁ)  γλοῖς χάριν 

αὐϑυ πῇ ἴλλαξε γονὴ ἀ τὼν ἐγτῇ, σορῷ, δῴορ φ» τῇ ῥλιαίᾳ. «ἐγράζοντοι δὲ ὅτι ἐπεὶ ἰυ ὃ πίντι δῦκα 

' φήρια ὑκλεροιζηρπέντεγρα μα τᾶϊσ ἀπὸ τῶ ἃ ἕως “τὸ ε- ὅται ̓ πρῶτον αὐενελβον, ἐπὶ Ἂς - 

προντίδεγα δγκαδῃ ρίου, ὡσ' αὐ ἐπυχωρὸ ὁ δυκάζονπερὶ ἐκλι ῥριΐηρ εἰς διον ἕκασος λά (λϑ' δηκάσο- 

συν δὲἐ ἐπνεηεῖνα μὲ δαφϑόρντισ' δκαεήρι οψ ἀκ ρ τῶς ξ ἐργολδύων τινῶν χω ρἰοί ἰμλήρου ἐσ. 

᾿ δλιίκα τήριον ὁ δεν σοί. δὲ, ὃ χοίψων τὸ ἐξνμβολον δέσωσι, τοιοῦ τὴν ΟΝ Ὕ λαλοῦσι δικοί σοο 

ἐἰσελϑου ΠΡ ἑκάσωι σύμβολα. δίϑαται δεμόσιαι ὑύρς οὰς : Φλύσι τοῦτων λα χύας ἀ Ρ χῆς ἵνα “βιόμν 

"χες ροῦν προσῴε γ τὸ λα μξάνονεν "»ν συγκα σιϊκὸν μιοϑῖν. ὀπωνοῦ σαρὸν, ἐπήειγι ρων δέον 

δὲ εἰπεῖν ὁ ἄρχων ὀσύμβολ ̓ δδῶσινῚ ἐῖθιν δικι ϑὺς ὁδγικαισικὸς, ἔναεν ὀχύρων ὡς ε γερόντων. αὐτῶν 

θοΣ νώτων. Οκ χέρων᾽ δένμβολον. περὶ ὀμέννν πίῃ αϑὲσ τοι Ἰσεισίδσιν ἐσηβόγκασί 

γιὸ, συμβόλου, Ἢ «-ρισοτέλα "σ' τῇ Κ΄ αϑεγαίωρ πολιτείᾳ. οὔ τῶ γράζ. τοῖς γον δκαφιρίοις χὦ 

μω ἐπιβγραηῖ οἷ «φἴκάσω, ἐπὶ τῷ σφιϑείσκῳ ΦᾺ εἰσόδου. ὃ δὲ λαξὼρ τίω βακτηρίαν βα δι 

ζϑ εἰσ' δκαφήριονγῥμόχφου μὴ τῇ δ βακτηρίᾳ, ἐλον δὲ δ αὐτὰ γράμμα ΣΝ, ον τῇ ἢ βαλάνῳ. 

ἐπειδὰν δὲ ἀσῖλθῳ . πούραλα μβάνᾳ σύμξολον δεμιοσίαι πειρὰ τὸ ὀληλότοσ' χουύ τὴν πίω « ρ χὰν 

αὐτὴ δὲ “τοῦ εἰσπξῖν ὃ (εὐ ἐν ̓ ὁ δῆμοσ', ἀπήντησε πρὸς τίω φυρόν. 
, 

Μφϑων. 



Πλοῦτος 

Διαῤραγείνσ, ὡς μόϑ' εἰ , φύσει κόβαλοα, Μοῦ. ἀπῆν, αὐχῷ' καὶ δυλόπρι 
2 “Ὀ ΓΣ ὀρχήσεως. οἱ ; λώκων᾽ ὁ: τιξῴεναίι 'ζ4ς: "φρεσαιρ δάπωτέτλιξ Ἄν" ἰπαβεφομλξε βύλδν 

ὁ τουχάριν μδϑεαυότης ὃ δσὺσ' κὔκλεκε δεῦρο .. ὟΣ Ρ, αοϊωλεςμύνοξ᾽ ἘΣ Σ 

ὁ, “πολλὰ μοχβήσσιμ τ΄ οὐκύσας δῷ Ἃ ὑπροθύ ν ἐψῷ ἡιόϑωνφλυα ῥ' φορτι 

Δί ρίλϑομ' “ρ)λῶν ϑώμων εἶφας δεκατρῶντ᾽ .΄ κι ἀτιβ" αἰρφόρλίαισι 
ΚῸ »7Σν ΥᾺ 4 τϑἀϑηναιπρλεερυσει μῇ “" 

᾿Αγλᾶκι ἴΐὰ ἫΣ ὑψαρμιντ σπλότ δ ὧν 'δρες ἧκ μόϑωμασθυυλικᾷ άπρα 
Α͂ ᾿γὼ ὁδεασότηςὃσ ἡ Ἰμᾶσ' σπλουσῖσσ' ἐόνί ἡδε,. δῶ “ἄϑασῆσοω τύχα δϑενηὴ 

Χοιδμγχῶς γι “λουσίοις ἀπστσὶν ἅμι ν ἔνναι: απ 'κὸ μόϑων βαπὲμόϑω 

ΚΡΝὰ τοὺς ϑεούς,μὶ ἰδασ' δρᾶν, ! ἣν ὦ νσλοίβυτι"» νόρτιψοσο φοτριῦντοσ' : 

ἀὐονηοῖς γέγις ὀρλου μϑῴν, 
' Χονῶσύδομαν Ὁ τέμπομοι Ὁ ) δουλὀμιαμλορεῖσοα. ἢ αὐττστο αὐδηγς. αἰοιὴἡ λέ 

φὶ ἡδὺν ἢ ὃ, εἴ πορ λέκεις ὄνχωσ σὺ ποῦτ' ᾿αἀἰ ληθη. γούσι »δουλοπρυπῶ. ἀσερ 

ΚΡ. 'Καλ μὴνεγὼ δυλήσοβδ. βρεῆ ανελ τ κυ ἱκλωπαε μολόγονς. Κόβαλος κὸ 

βαλοι δαίμονέσ εἰσί πινδα’ 
Μι μούμϑῳ ὁ“. (Ὁ “τοῖν ἢ δόιν σὺ “ὅδε υσοι Λύων, σκλυροῖ ὑπερὶ τ δ᾽ ὀνυσεν. 

Μ ἌΝ ὅν. μίδας ἐασιλόδὼν φρυγας. πλισιώτα τος γα ὅν ἀλε' "του ἐνάγοιμι «σὼς ἐλίγ 
το ωντούτον᾽ ὑρι δὴ σρλλῆσωτα κποὸς ὄχ, : ὶ ὅτι [κω μεν φ ρυγας ἱατίρεν τις ὥτα ὅμ5 ἐλέ- 

7: “λέγ ὁ τούῳ ὄνπακ πολὺν γθυσιν ῥῥδ σοι. λίβῃ ἢ αὐτὸν πίλι ̓ βαρ ὅοτε “είν ̓γυύϑιαι 
χενσὶν ὑναλαψαιτοὶ ἢ ἐπεὶ ὃν ᾿μαῦον ,ἀκυ4Ὁ ὅκα )ωνζωώωντολϑ μινός. μι δας δὲ “»οΔλδοώτο κιπϑοὶςὦ 

χν- ἀδέφαῦιν, ὅτι ψίξασ σἱπὲ ὁνό) ὀνυσεν δμιδας, μετεβλ μη θρ ὄνον. ἢ ὅτι ὄντες Το δε ον σον ϑι 

ρ,βδέκκσειδγὸ ὦ ἢ ργεϑεὶς ὅϑεύς͵ ὦται γε αὐτῷ περιῖνψον. οἷδὲ ὅτι τοῦ μὲ γίλα φυσει ες χιν. ἀλ- 

ϑι οὔ τος ὁμίδως, σφόδρα “σλούσιθσ ἰώ. ὑτησε ὸ ὡεῷασι τουδ ̓ϑεοὺς, ὃ, πιαν "ἐσ χα τ ρασλαξι γεν 

Ἄνωθεν. διστυχὸν ΕΟ αθσ, λιμαγλρινεϑᾶς ἀ-πίθαναν.ὅ σού Ῥίλωμβανονό εἰσ’ χενσιν βετεβαῦ {7ο. 

μυνδοῦ)} ὴ αὖ ὃν (Δώτω δι. ἔχεν, ὅτι τὠφλάκοῖς αὐεϑετήρια μὔγεσοι ὄχι, ὍΣΣ ὕψος. ΟἹ ὅλη" 

ϑὲς, ὅτι, »ρλλὸς ἄχιν ὡπαικουτο ὡς πεν τελειν πνωίσκ ἐν, τοὶ ερ-τῇ ὑπταϑηον' χὰ “γᾷ λειημϑράσε καὶ 

πραοιϑρα. ὁ δὲ μϑρ οὗν, αὐντιστο δὲ. μφικίρῴ δέον ϑε, ὧς ἐχιτολοβςτσλουσμς “ριήσειμιι δὲυς ἣ 

ὁογὰ ὑπϑβολικωπσλουσίας δῖος ὁμίδας. Θ » γεῖα ανολόι εϑλωνπῖνὴ ὁ Ξιμυκλωπς ἱσορία 

δήλᾳ ὅπηι ποιμίω ὁ ὡνῶλυ 'βαν ἐκαπέχων, ἀρ» τοῖς αὐ τερέμμασι δι  αὐτῥ ρὐδυοσσιδιισύφλωε,. 

ὥρην ἐῤιθνοσ ὅτω βιού τος [ὦ πρός τοὺς γ' ἀλρθνης; ἄσωμιὴ περϑυό μὴ ᾿μεταῦϑρ. σι δὶ γε ἀνε 

ἊΨ ὁ δλλυραιάπήχομα: (Δουσιωνανπρῇ) πρὸστέμσιυύποι ξιν. αὐρὶ δυότι νὴ ῃ αὐηδοῖδε υτοῦτον χώριν ὁ .» 

νύϑηίεορ. οἰδλέπντερὀγθρυή ανελὼ κύμλωπα, ἑθιω τ ε ἄϑοντοι Ἂν ρ: ἢ ανυλ, Δ δγα τού Ὁ 
λῷ μεπϑεον τε αι μαϑᾷς «τοῦτο ἐκκύκλωρες Φιλοξεμε ].ποπο πίε καὶ ὅτοστὶ ὀγκυΐελω παίοι 

ϑαιρίζον αὐ ας Τε μι ἐβορσυσέλλᾳν ϑέλφ: “Ὁ λὸ συλλαβίω. δν ἀὴ “τὸ θπεϊμτο ἡνηρδοὶν οὐδίτῖρον 

στιλῦνων ̓ δοιξερὺ δ Τὶ πρϑσ' τέω πυὶν αὐγις χὰ ὑτυψερ. ἘΠῚ ΤΩΝ ἣν μὴν ἐπὺ βελήσομι ὕμας " 

γᾷγ. δὲ ασύρᾳ δΔιΦιλόξρνον τ ̓γαπίιόμα δι ἀσήζοιγι κιϑοιρίξον τ Σλυφεμον. .“»ὴ )θρεπανελὸ, μύλ' 

ὑνκερου μωτιορὰ, Ἔ ἡ αὐ θα τίκεαϑευμί ν πτοναβορλντες: εἰυτοκυύκλωπος Φιλ οξεμε ἴδε. Θ ρα « 
νιλό.Τ' “ ειϑυιρῳδὸν δὰ ἰοιϑαίβα κρρομᾶμε τοιού μάλοςηριφ. ἡρυῆανελὸ. ϑρεἸανιλδα ἀἴγως. “Οιλό 

ξὦ ὃν δθνραμιβοποιὸ ὃν δραηνο) δέσκαλον δ) ασύρ4: “ὃς ραψε Ἂν ἐρυπα τον! κυκλωποσ' "ὃ ὙΡ 

ἐπὶ γμιλατείᾳ. ὦτω κιϑυνρασῆχον μιμού μμεμ συγγράμματι, τοῦ φησ ῥῦμα θρυ ανελό. 
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καθ ξαν 

ἀμφ  ἀσίαι δειλὸ Υ̓ μᾶς ἄγεν αὐεῖα τέκεα θα μι ἐσαναβον 
ποικιϑαιρίζον" τἰωνγοιλαν 

πτειαν.““πεὶ ἄνιφν ὁ Χορὸς, Β ἸΆΡΧΟ ἡ μϑ οἱ ο, πἐρξυι «Ἴων 

ὑδοβ' Θξύλοβ᾽ » δύσι, ὁ ὃ Αι ιν τί κιναι 6 ρώντοι, μέλνωμ, 

εἰκ ἐτης φησί, ενωξελήσιν ἐ σιϑα πη ωλν μϑύ οΙ Ἴα γ! δαῖτα ἘΑ͂Ν ἜΝ 

μα! γορθφνοὺ υ)ὰμα αὐαφω ΧἧΑΗ͂ μεϊοδέγ ̓αὐ ζιτάσομ: ϑρεή αμελὸτ κύκλωπα 
με 4 οὁὸμίλοςἐκφνο. (ιλόξε 

γὲς διδδγονραμβοποιδς ἀπε Β ἠυό" ον σὲ ἜΥΌΕΣ πεηνώμτοι κατα λαβόμτ᾽ δ 

σιιελίᾳ ἰὦ ““ρὰ σωριόῦσι. Πέραν “οὐ. λείχανοζτ' ἄχρια ξροσερεἰ ἃ ρας 
᾿ «{ ι ἢ 

λέμισι τι πτϊγλατίς Ἠγού ᾿ϑρομχῦϊ!ς προβαῇοις" (παλῶβ 
τινι σπαιλαίο ιν διοννσῖου Ἐς κ᾿ δἰ κι αταδαρθέντασαου 
προσέθαλε. ὥμαϑὼν δγ 6“ } ,; 5ε ι 7) ον»: ἘᾺΝ 

νοῦ, ὑβώρισιμ αὐτὸ ἐσ Μέλαν λαδομτ "μμυλσρηκί σις ἐκ τυφλῶστιι» 
λαπομίαν. φίλων) ἣ ἑκάδ, ΚΡΕ Ε Εγ9} , δ κί ρϑα Ὁ τὰ φε γα. αὐαικυκώσοιν» 

ὅλϑερ ἐσ πὸ μέρα κυϑής Η τοῦσε. ταὶ ρους τὸ φ: λωνί δου ὠάς. τ 
Ρωρ κύει δωμαπίω 76. 

ἡ 

λάτειαν ἐπί ἡσεν,ορν ῳ᾿ θσι ἔπεισεν ὡσ ὄμτοσ καηρουσ' 

δεγαατ “κυκλωσω ἐρῶν Μεμαγμῇ σίςῶρ ἐρϑήφν: οὐ Τὴ ς δ' ΒΕ Σ. οὐ, 

ὅλχωλατεῖ. ρθη δὲ Ω 

πὸ μη θρδγογυσ ἀν πείίωασε καὶ αὐτὶ ἐῤανκλυπι, ἐπεϊ(Δαιύτ᾽ ὁδθονύσιυκἀξυδὴ ὑρμφ Βληχύλδρει, 
“οἰ Φωνᾳ χεύλϑροι βλιρῥοϑὶ ὲ τὸ τὰ πρόξα οιᾷφυνῖ ΩΝ δὴ ἐξῇ ρβλυχόλθμοι μέλη". κιμά 

ΒΡ}, »δυσωδῃ, αϑϑμαρριᾶ' ΕῚ ῬῬολξ" «ει ναβρωντὲ ὅνκακὴ δυσωδίαν ἐλόντ ἀρ δυσοσμὶ Ἰανοριάντ ἐκ. 
ῬῬμαλαλώμ. κινάβρα ἣ κυρίως, «Πιμμυῶν βρωσιρι καυοβορατις ὅσ. »αὐεί τοῦ τὴν ἐγράφεϊαβ 

διὰ τῷ νψμλοῦ. Ἰ Γράγοι δάκ ρατιᾷϑε. δέξιρβέηι δά πεψωληλθμοι ἀκ ρατιξιϑειλώστειη ὡς 

ὡς ξ ἄγοι “ὃ ἀκ εβατιᾷίϑε αὐτὶ τον άγοιπε “ἀκ ρατισμιὸσ'ὰ λέηϑ) δαροιγόνφα ἃ ᾿ ἀκρατῆ πράσσε 

πξ ἐπειδὰ ἐμὰ ̓ τίωσιωουσίαν οἰβαγοιλείχρισι τοὶ ἑουξἢ αἰδοῖ αὶ ἡ λέχυτε “δακ ροντογμἠδοίου. 

Πὸ ραν ἵλ " "οὔ γα τρφιλοζείῳ πῇ γα ἔχων ὀσῖλϑε. τοῦτοι “φησι (Δτὸ ἑξῃς ὡσ' διφλσυφλισε 
ὡς αὐτο ψὲ ἐνποιήματι οὕσησ. πὰ κριεαηι λῶν  αὐτυτονξι μιίϑησ' ἀπο ἰυγρεώτοι μι ϑύοιἷ ἀἰηδτο 

ϑβκαιθίων σφαλλεοϑι: Κατασὶκ ρϑέντοι. ὥρίοια κατοιᾳ ομμονθέντονπον ὡς ἡ κυωλωνπουὺ ὅν με 

μι τωι. γυ) δε νει του μιννϑβίντος τοκυκλωπαρ ἰγρονπες ἐσπεύγοισιν ἃ α ὑπαϑε ἥλατο ὀδυοσσίωσ' 

ὃ ὁκύμκλοψ. Ηρμμοϑον σῴιι 'σκονὰν ἁρλτετήδε ὑλέξις “ἥνά ὑγσφιιια. τ δ μικρὰ Σὰ Ξυχ 

μιθσ' ὀξνσινηπιονα, σῴακ σικᾶς καλοῦσιν. ἐπελκὴ οἰστβηκ :τϑ (κοιλίαν ἰπησιύνε σοὶ λιλϑκίω ἔλρισιρ 

ἐφαϑοὶ ὑρ ἐδπεϑεμ.ο. τῷ λαγοιρ δὲ τ Γ σώμασιν αὐους οι μὴ ὃ προἰιοιλίνσ,σφοιώδεις Φασὶγιαὔως 
σφνκ!σιοον' ὑξυ μμονονξυλον. ἐπεϊιδόσφνξ, ὀξυσ' εκ ἐρόσσιθεν. ἐκτυφλῶσοισεφασ Γ ὡς ῥνκυίιλα 
γχεῦ ὃν μι μὲ. Ἐπὸ δθκί ρμδῖ ἐκϑεσ᾽ τῇ σὺ τολ' συση μουτικ. (χων ώχο ὀϊι τώ εἰσὶ ἢ )ξπρωγρυσυσήμα 
“»εσἰχωνιδιιώλων ὗ ἐπ. (γυ τοι πρῶτοι τεβαμιεξοςἐκαταλιατ διορελ τρἀλίωοιίε. δέξαι μυκῶ 

μάζούς δυξρ Ἀ οσομαμίσε λίονομ ̓ὀδοτερ ̓πεβάμεθοςκατα λαίωτος δρώς τοὺ πρὸ του τωρ δὴ 4: 
Ἂς δέμεϊος ἃ «κατὰ [ληκηρσιὰ ὴ τίτα ἥτις τέράμεξοσκατωλιίοτικὸς ὅμοι Ὀὐδιυπέρῳ ὁδέπέμι 

“πεσόμοι ῳ ΤΙ. ῳ. δε τορβέμε βορὰ κ «Ἰζλείωτ,. δὴ ἕβϑομί δυ μεξρορίαταλαίατικός. ὡς ὑκᾶγαι μῇ «, 

γακ ρίοντοσ. δμ ἐϑέζ' Κ μοί χοῦς. ΠΡ ἐσ! μαλίϑϑω. ἀφυνμιμῷ) ἡτα τοι αὗτοικαλξῇ,. ΩΣ ἵχον 

“ἐσκονὴ)συλλᾳβδ. ἀλῳ, πίλᾷ ἥραγραφ.. Ἐτούραι τώφιλωμι δον δέον ὀπῶροδυσίως δὲ Φιλωμέ 
δὸν 



ΠΣ Πλοῦτος 

Μ εμέ σομοι περ τοισ ρόσαυσ: τα δον ὅπε. ΤΆΣ. δ αὐτὶ 
ἀρηπλομξῖομι οραθῦς 

ὑμεῖς ὀγρυλλίζοντν ὑπ! ληδίας, ἔχον Τιδὰλν λαΐϑυσίρων 

Ἑ ἥσειϑὲ ματρὶ δεῖ ρον: ται κίεορίνοῳ νεἰγορ. κως 
Χυι υκοῦ σεΐκι 'ρκηνγὲ ἡ τὸ φ4 χώρῳ ̓αὐκκυκώσοῳ μ μῳ δξιτοι δὲ ὦ ᾧσ' συωδησ' 

Καὶ μαή ανϑσζσοιμ μιο λύνσυιμ τί Ῥὺςεπορόρῦς, κὰ ἀμ τιλα ον 
λαδέ ΤΡ ϑλλέλνω ἱάπρους εὐπαε. δλαῖδα 

ᾧ οὐὐφμάνη ἢ οίς, "Ἄδαν αὶ κί ρκίωδπεν. ὑπεϊτομὶ ἐρα 

Τοιλαρτέσμι μῦμϑῳ οὐντῶν ὀρλέῶμ κρέμω κῶν. σοὶ οὐ φ Ὁ μαῖϊι υονιοἰγωρῶς 
Μιμθωσορϑύθ᾽, ὡς στρ τρί γου, ο΄ πϑρκίρκίω φησιηταίζωμ 

“Ὁ λαΐδω φῦ μαϑασονσοιῃ 

τι ἐρῶντας: Ποπανὶν ἢ “περ 

{4 τιύτέω ἐνεῦϑεν ἀωντίω ἱσοθίαν. δῆλον δεέν τουπεθὶ διλωνί δον διφλνῷοῥωι. ἰκαπρους δέ 

φησι τλ δύ ταιίρουσ' ̓τῴφιλωνίδον ἀδυλριρς. τοῦτοι ὁ ἡ ἀσφιλωνίδαν ὦ μελιπία. ὡς οὐμόνομ 
μέγαν, δὰ "ἡ «μα, (Δὐώδι νὴ ἢ. γμκόχαριφι οὐγοιλα τείᾳ. ἀδοτ' ̓ἀποιδϑνυεπιροσ β,Ἀωμίδον “ῷ 

Μελιπέος: «ἡ ο,οντῇ ξνησωιπξ λειος γον δίε! ρίιη ἰὠὦ ,στούσοις γωνίῖ »κοισ' “ἄβολιούσοι μια γέίιις. ΤΑ δα 
σίλαν ὅν ὀδυασεμς ον ον Τῇ δ γήστοι μετα βφυγην ῥμίε νι. λωπαι, ἡ πέμ ψασ τινὰς κκὰ αὐτοῦ! δεῖν, τίς οὖν 

Τὸν ἐϊναισύδοίσυλν ὑτοχίσιζ ἐρεῖσ, 

᾿ δι οὐῤηοῦϑοι, δρυμὸς ἡ), ὁ ὀχορθς πεν , ἀπελϑύψτεσδτοι ὐ τίωκὶ ἐβμίω δύρόμτες κὶ ρον ὅποι τῇ 

δγάτινος , ποτο᾽ γρόνασινμευτὸς, ὀστίω του των ἀθίϊιε»» ύτησιρ εὐ τυχὼν ὅν ον ερ᾽ μέσω, το ὁδου 
δε ρμᾷ δ. ““ϑαυτοῦ μαϑωντοὶ περὶ ϑρύ ταύρων, λαβὼν θαυ τ μῶλν ἡτῖς ὅιν αὐτιφαῤμα 

ἱκοσβοτείνν ὀνῴλί. ἡ γκαι ὄὐκον κατίλαβειϊῳ ἀϑλλειρησοίσησοὐνιὴ ὁ αὐτῴβ, τα ὅμοιαι δρυπυρῥᾷι φος 

ἐκατοιῦτῆσ'αὐξτενερ. ὁϑεν αὐτὴ οβιϑεθσοι, γι τέ ἑτωύρες αὐτὸν πρὸς σἰωἀρχοίαν μορφίωαπο 

ἱκαιπέσησειρὺ πρὸς μίξιν αὐπῷσιωνελθέν ἐπεϑύμεσεν. ὁδερύμίεν Ὁ 1 “πιῶ δα ἴλεν ὑβαυτῆσην τηλὲ 

γνϑν ὑφῇ κδνσεροῦα κατὸ “ϑοισν ἀνε ρίϑη κοβῳ ἤνανθ’ ϑέλων οὖν ὁποιντιὶς σκμα “ὀνθιλω 

οἶδεν ὅτι αὐτῶν βα! λαίσ, αὐτί τρειπεῖν “σ᾽ ἔ-το ρα «“τογοδυσσέως, Φιλωνίδον διπενναν αὐπὶ ̓ ἡ τοράπ 

οντῇ γῆστωι Ῥ ΞΒ λαιορν ον ονϊεορίνῃῳ ὅρικον,ὐσέκῶ ὦ φλλαΐδος οἰμιοὕσηις: Ονιιοὐνσετίω ίε; [ρἰείω «ὦ 

δϑυ τίρο συσήμα τος ςἶχο; Ο κῶλα ὑππί. ἵλρισι δὲ μοι τῷ προφϑοίσι, περιόσῖ. καϑείι τον. Λαβὸν 

“περ: οὕτω “κα τοῖς πτιλαιοὶς ϑραντιγράφων ἐὺ "δ Η" ὁμιοιομρρλαὐνυ ῬΗΊΩ κώλῳ: ὁ δὲίω λάξομ' 

οὐπῖμν δύκι Μορ. Τῶν ὁρλκων ἱιρεμῶϑν. δέον εἰ πεῖν. ὅτιξι ἰφθ φέρω μϑύώσοικ αϑοὶ (οδυσ 

σδιδ' τῇ κί ρίων. δλσυμβέροίως “προδυσσέι Χρὶτίωερινεοῦ πὸ χὴν ἐν ξρλσομεὶῳ Φλραρυξδιως, μοὶ 

"ἰὼ μι ἐρκίω μυτήγαγθ " ὡς ἐκῶνος μελαύϑιον ἐκρέμασεν. Μι νϑώσομϑμ. μίνϑορ μα, ἂν ̓  

δόοσμον. δε τέ" δ ἴνγγα, ὡς ἑῷ ται ἐν τῇ κω μ οα λείᾳ οἱδὲ ὁδοσ' αὔϑους τῇ" κόπρῳ φνομόμου. ὡ 

γκύρεο' ο! ἱκανὴ ὀικαῦως. (μα εϑορλύγθλιιόπρ, Ὡριδτῶν. ἐπειδὰνὴ οἱ 1 ῥάγοι ψνπιρβ-περιπήσωσιν, ϑω 

ϑυισινοὶ αἰτπόλονλα μβανάντδ κὺπ᾿ ̓αὐϑρβ οί αὐϑξραὸ μνκτῆ ἢ ρασ' κοὺ οὕ τωσ τῇ 'δυσωδίᾳ “πτρ- 

μὸν, κν υγυΐῳ δεὲτῷ ϑβόπωλυψν “ὁ πτοῖϑος ὁ ὁ γ᾽ ππυρμὲς ϑρααιυᾳ ὁπάϑυσ. ἐκηρύτου "ὅν Ὅν 
ὅτι ἀν συιϑέσε, ἐπεὶ ρυἰοίλγες ἐκφλκύπρον ἀπό ζο. δλωσ κοπριϊσομρ. μίνϑυσ νὴ αὖϑος ον 
κόπρῳ Φυ, Δ. ᾧ χοιρουσιν οἱ τράγοι οἱὴ ἡ μίνϑον Φασὶ τίω αὐὸ ριναίνην ἰόπρον ἐκίδιάναξίοον 

“τές οὐασθι ῥϑῴες τῷ δυσριγὶ φάτω ν “πε ρμῷ: Συδλζοισυλλθ᾽. ῥἀρί σ᾽ αἰρφός ων ἐκκλὴ 
σἰαξτσαισμέμνῇ, αὐ Τῦ) ὃς αἰρβοπο , "λέπει δὲῤωςὦ ως ῥάρίευλ ̓αἰρφαρήιις Ἤ εχθινωσι αἰλφουρ 

ἐὸν αὐ τόνφισι ποικτέω: ὃς δι πίωδαιοφοργαν αὐτο, ἀεὶ δ ἐκ εχῆνφ. ντο οὔψφεσιν ὡς Ὁ ὁ ἀρί- 

σύλλος ἱεχηνὼς ἐρδρκπεϑεμρὶ ΧΡΊρον. αν ὶ “Το ἐμοι. μηοῦ»» δὲ ““ϑοικιώδες ξ θναάφασιν. οὐνδῥ ποῖ! 

ΠῚ 



γι ροφ αὐ ὀυδ' 
δὲς φοϑηρειαϑϑοῖσι λίπεν πὶ ἔσνιϑε Ἢ μηῖρ] δεῖ οι 
ϑεμρὶ δ ρον. ον μακὶ ὲ ὧχ ἡ λα ἐρα ρ τοὺ ΚΡΙΑ2ν ἑἰαρμιῶ τῶν σίζω μα ̓ἀπαλλαγήψσει ἴδ 
᾿φαο Αέπιϑοιι. ᾿ς ὑμᾶς, ἐπδγλδδοι γίαν ὭΩΣ 
Αλι εἰδ ΦΡ περ. “περιὀδουςΐ . Σος. ἐγὼ διὼ ωμ. ἡδῳ »λοΐθρα 

λοι Θκῦλα ἔξ νὴ μπῶ Β ουλησομο ,Τδδεαότου, 
ον θ.. “τελ ϑυτοῖον τω μὰ 

Ξα κατωλικ πιοτὸ ἡ μὲ Λαβώνγινᾶ ρτον ἃ κρίασ 
ταξυσί μεθα αἰιαποίλιίωο Μασ μῦνον ῬΛοιθέν, ὅσω τρκὐπρωξιωᾶ Εἰμο ὁ 
σω πλῷ, ̓πλφῆ αλαῖ ἴξῳ Χριχαὶ ράν Ω ὑμκχοῦεν ὦ ὧν ̓ έρις δὰ μότα, ἐν Μ 

ἰ 

πὰταμέ  φμαΐέ “3. εχαῖον ἥδε προσειγορϑδειμρ σδιπρόνε.. 
Τῷ ἰμόπω Η περὶ ΦΛΌΤ πλμε Ασσοι φομοιδὺ δ τῶν προθύμων ὙΚ 78 

ἘΡΕΥ͂ΘΙΣ ῥϑόμα γε ἡ τόμασ Καΐσιωυ τυτοι βόῥως κὐκατηβεβλακανμδῴως; 
σῷ φῴυτεβ συζυ, ὁ μασ ὄπως δέμοι καὐ τύλλα συμιππεραφοᾷ τοῖν 

λω αὐρδμυλόρκλνλαθα ἔσειε μιὰ σῷ τὴ ἡ ρῶ "τεσ τοὐϑεοῦ: 
Χαὶρ' Α, ὑμᾶς: κορωνὶς δὶ εἶ 
ΕΚ ΑΒΕ ΜΌΝ ῈΣ ἡείχρ, ΧοιΘ αὶ ἔων βλέπειν 9 αὔτικρυ! δύόξ4σ' μᾶ [""» 
ἰαμθικὸ δέ μεβοι ἀκαΐά Δανὸν ΝΠ μν 6ὸ λου μῳ ἕνεκα, 
ληίίοι ς Γ. “ὡνδγχελϑυ τοῖος. ὥρη με ἑκξοίς τῆν τῇ κε -ε ἐλμσίω 
κιδιέβασδίζω. ασενδὲ νοῦ 

ταῦτὸ δρῶ. ,δὐγριμυλὶ ὑσ' ἄπο δεγὸν πλοῦν παρείων τῷ λαβέ, 
κιομινεϑεὶς ἢ, ἐτύχῳ, μκιῶϑνο- ΧριΚαλ μὸν ὁ ὁρῶ μοὰ βλεψι δα μον »υτονῖ 

1 προση οἷ ἀαινο, “δὲ ῳ ἐφοσίόν το: δῇλοσδί ἐςὶρ ὅτι σου ὑπράήμωτος 
χαράν. ποιλαιόρὰ, περὶ δὲ ἀκήκοιν τῇ ὀκδύσέι ἡφὸ γῳ τρέχεις ποροντῇ σιυνμϑείας χεάρᾳν; 12 

᾿» τ,» τοῦς ῶ ὑλουλοῦς ἄγρα τ 

σπτιι δγονυσίφὶ 'κορόβιβλον περὶ αὐτῶ). λέχι Μμ  ὑποκλέωνορπφιβοναυ δε ταχθϑ. γεαφονῇ 
πρὸς ἀϑηνυθίοσ' ως ἴλοι γνυδὶ ὠσφαϊπηρίᾳ. Κλίων ἀϑηραίωψηῇ, βουλᾷ Δ δώμῳ χκἀρφγιλίτᾷ 

ὃ ) αὐγῤκέοϑς περρῆϊς ἐν ο “περὶ τέωσιωποι ξινα ἀσύσοε τον ἔνε ἢ φδισμ παίξεωσιτολόγου φασὶν ἀσύστε 

τον εἰμῆτις αὐνδλάβοι ἐπδρίμφανν αὐπὶ προσοοκ τικ 5 ὡς' Ν ἡ ἄρα ᾧ’ ὡ“ποι τῇ δ᾽ πειραῦσν ὃς ἐκερίῶες 

ὑηρκύσαμτα κα ΩΣ Αἰ αστιῤ7ο μι. "ἀασοίζομαίφασιμ,ἀ τε ἰιμγότερὸν ραηδύανδο ἀσὼν 

μὰς ρᾶν χοάρᾷν, ἀαστίφομαίφασιν., Καὶ σιυννχέτου λομως . ̓καϑωπσλισμε με πὸ τάξεως: οὲ 

ασὸν σαίως (γορηφο- Δμέϊὰ συγ ρότήμια τὸς ὠμὰ "ἰιαπαιξεξλαίεθυμῇ ἡ ἡ ,αὐτι :πρβραδευσηνᾷν 

φρὺσ. βλὰξ γα  ρὔθεν ὁμαιλϑοικϑυόμη ο᾽ ὑπκρίσει ὁοῶμα. ἴᾺ ἐλαὶιϑα οἡμενύροψίας ὁ ὁμιλ!α. 

ΔΑ φσμά ΡΜ. ὡς ἑαυὴν ἈΗ ρεα “ὀνθεὺν, «94ς σύμρμιαιλον. ὀδφσμεφεοιτὶ τ ἀρεαδραῖ. γι αὐτου αηρρϑὼ 

σικὶ Κι ριπρακπρὶ ἀϊερως (ἀπειλητικο φασι Ρβλέψω πρὸς τι Ῥιαζολδε Εἰφωρύλεὶ ὅτι αὐ λέσεο 

ΥΩ ἡ δκαριιῇ ὁ (κι ϑύσ', αὐ ἀχρίμιρον μεπέβα δ. τού τοῦ ) λέγᾳ, ὑρτινωνίκου δυμκαςῶν" ἀμτῖ 

Ωειζόμεϑ. ὐϑάμεϑοιοὴ Ὃ ῥομαοιῶρια. τ ΓἸνραςφαοὶ “Νὰ Ἂ ῥσβωθδιν Τ ΧΕ Δ: οὑτῇ πεμκλιησικὴ " ' 

δεϊσ διναξον ὀμὴ ἐπέβειινε δῷ ΣΝ οὐμειυῆρ. ὅσοι ἡπελδῥλικί σειν ἀσήρλοντο μ' Α ὡς ἡδειιιιλκνοῖ,, 

οἰ δύκαζον ΛΠ ἀρῶν τουδ ἐκ λεσιας. βπρί ἡσαρ ον φόντι λαμβαιήν ἀξηραβοίλδνπρουίοων 

οἱ μα, 



γι 

ΣΤ 
τὴν; 

Υ 
᾽ 

ΒλΤ' αὖ ἦν γὁ πραγμ ̓εἰνοηέϑεν καὲ τἰνβόπῳ. 
Χ ρεμὺ Λος πϑτλούτηκὶ ξατοίνην; ὁπείϑομαι. 
Καὶ τοι Λόπε ἕἄν,νὰ ὃν ἡ ἐρακλέα πολὺς, 

Ἐπὸ τοῦ σι ἐχρόοισι ἢ καϑημϑΐωμ, 
Ρ΄ » Ἔ ὺ , 

Ως ἐξα σίμησ αὐὰ Θ γεγόετοα “αλύσιος" 
ΕἸ] 7 φ » Ν ͵ ν᾽ 

Εςν ἐϑμῖοι σσουτ οὐυ“τῦ θαυ μουν: λθ πῶς: 

Πλούοσ'. 

Χριεῦμτι πρό ῆων, ὺσ' φίλυσ μετοισέμπο) 

Ουκον ἐποχύθι δ τιπρ  γμ ̓ἐρμίζω του. 
ΧριΑ λυ οὐδὲν οἐτρκρυψας, δρῶ μοὶ ποὺς θεοῦσ' 

ὥρλεμ δὴ μ᾽ ἀμήνον ἡλθὲν πραῆο ῥϑρ. 
ὥστε μετέχειν ἔξε σῶν “Οὗ ἜΦΥ ΠῚ ὥλωμ: 

Β λιγέγον ασ' δι ολυϑώσωι λε μουσιπλούσι ὃς: 

Χ 3 ΠΝ αι μν ἦν αὐτίκα μα λὴν ἡϑεδσθέ Δ» 

ἔμ! πεχα ει κἰνδυωσσ' ἔν γρ πραΐγμαχ, 

Β »Ρὰ διό τςΧ ῥ'διοσ!Β λιλύπόμυσοις 0 δ πφέοιοτε . 
Χρ. Ἐν ἐδὼ κουτορϑώσῳ μϑῳ 7 πραἥειν εἰ: 

Ην δισραλῶ δι, τ] τίριφθω σοπαροτον 
Βλ᾿ Του τορυβὸν φαίνε τουνηδφορηίον 

Καλμ οὐκοἐρέ σις 40}. τι Ὡ ἐξ ξαίφνας εἴταν 
Οὐυτῶς ὑπῇ πλυτεθννη τ ̓ αὖ δε δοικιία, 

Ιῃ ρὺσ' αὐέἤρδσ' ὑδὲρυ ὑπὲς ἐςξι ρῃισμδον: 

Χ »'Ππῶν δι οὐδὲν ὑπές.Β »»ἄγι κυκλορῶσ νὴ δύοι» 

ἐπῶϑεν ἤκφε μέργυριον ὑγυσίον 

Παρεὶ χου ὕϑεοῦικ ᾧπεητ' ἴσως σοιμυυτοι μέλει" 

ΧριΑτρλλον εὐηρ  δτσσο ἐμα αν" ἐγῶ μϑᾷ οὔ- 
Βλη αῦσοιι “Φλυαρῶν γί ΜῊΝ )ὲσιφώσ. 

Χρσὺ μηδὲμ ἐς ἐμῦ ἡπονος, ἢ: 0 Β λιφίν: 

ὡς οὐδὲν ἀτυχνῶ ς ὑγιςς ἐξῆν οὐδαενῦς" 

Αλλδοὶ γι κίφσυς οἵππρ μ΄ Τίσ' γον τοι 

Χριόυτοι μᾶ ὲ τίω δήμιπρ᾽ ὑγιαίνν μοι ϑυκσ. 
Βλ' ὡς γρλὺ μεϑέφη χῶν Προ τερον ἀχεηρότπών' 

οὗραι ελαίλολᾷι ὥμ θρωσενὴ πὸν οὐρανὸμ 

4; , Ἁ “ ᾿ 
οἰδιμαποτον πεῖσον πες τίωΣ 

. : ε ͵] ) 

᾿ “ΡΆ ἐνυϑέρον δὲ ὁκλεων ε, 
ε ΜΕ 2 

“ποιασεν αὐ δ ιωβολον. ἀν 
φϑλιξ δον πίω ἐκικλησίσ 

ανουκ, ἀἰσαρλι»- 
“Ἐπὶ τοῖσι ἱκσυρείοισι. δαβαὶᾳ 

“τουδ ἡ ἀϑίω κέους ῳεόν με, 

γϑύονποις δὰ (τ ρὰ ὠνάρ ᾿ 

εὗσ. βιδιοντοῖς ἰαϊάοιςποι 

5 μλμουςτοὶσ σωυτυλίασ. " 

Ονκονὼ ἀρλχριόντι. σευ π 4 

“πολιν Ὁ. ἀϑίαέος ὡρῶν 

φϑίνεσ. ὄμ αἰκολοθᾶφασι κα " 

αἰϑίμυνκίον δναύῶῥι. ικοὺ αὐα 

χοϑὼ "πθυτονπροσεῦπου ὸ ἂν 

ἀππικὸν βλύα: Τὸ πε 

Ραππεν. «αὐτί 1 το αταντελῖς 

χρυποίνται τρόπο. μὰ ἐΑλ 

κλήρον ἀῆ κὸν δὲ ὁ κοί 

ΜῈ ἀκάρέσκᾳ ὡς προεῤρηἶ. 
3 ε λ “ “- 

Πρδσ' αὐοβος- “πρὸς ον τοῦ 

90} οἶ»γε “περλασῇ ὅλῳ ὥννι 

ομτοτινες οὔτε αὐτὶ φλὺ- 

“, κἀ ταρά λὰ ὁ ἰκαϑῆν, 
σαμοι νφως κοὰ πτερὰ συζο 

ἐλφὲ πρὸς ἰαΐε σφ ϑρο 

ἐν ὑπωδδς. Απυξύπεωε. 

ὡς ὁν ἀρνήσει ἄλεφε τίω τ 

ϑεοῦ ἐπίίιλ ἀρ ἐν χέριν 

οὐδενόσ. ὅτι ὁ ἐθεὺς ὃς ϑοίιξ, 

εν ΦΣ εογύκτημα ἰροτ 

ὑγιῶς; ἐχα: Φυδ οὐσεδυς στο; 

“τέ! ὡς ἡρνηῤθμου Χρεμκυσ 

λουῤκακοῦ βπιμος,- 

ἃ 1π|᾿ 



ᾷ 

Αρςὺ Φαϑους 

ξαϊδιλέντι αὐνεφιδβλέμ ΒλιΑ ὑλλῆδ τϑθλέ μ᾽ οὐὐντῦ κατο χ ραν ἔλαιον 
μα εὐ φαν ΟΑΡΟΡΟΗΝ νὸν 

πιιότι βλέμματι. Ομ Αλν ἴσην ἀπαίϑαλόν 7) “πο ποιν 
᾿ϑκ ὅγχι- 

γιὰ ͵ ς- 5᾽)}᾽ ΄- ὔ 

κρυζφν ἄχοιμία ἂν ἀληθείαι Χ Σὺ μϑν οἰδι δχρωζειζ'ως ς- ΑΟ ΉΚῸΚ λοφ δ σ΄, 

λύμπωνωώςαϊκ ὁρῶν" αὐ Ζητεῖς ἐκ οι λαρεῖν.Β λιμεποιλα ζῶ. “τύ. ᾿ 

οὺ αἴω δἰ άτω περὶ τοί Χρ.Τύδὺς ἐξὸν ὅτοι ὅντομ, ἰλλ᾽ ἑτέρως ἔχον» 
ἰμλοφοβαι, μοιδγαιλέριι ε' 

" κσοι »»ὕ πὶ δαμηι ροῦ ἧδα Βλιμών ἀκέκλοφ' μα) ̓ ρποί. .Χρικιαι δόσε μον κατ» 

σρὺς δὐρηκότα ΜΟΎ «λεξις. ΒλιΑ δΔᾺ ̓ὀδυμὴν ἐσεςί εἶα ον ̓ οὐδένα 

ἀαυδαρῦ τ πιληϊεόττι, Χριόυδϑίηργ'. Βλῶ ὑρακλάς' φίρι: προ [Τίς ἦν͵ 

αὐτὶ “ποσύτητοσ'. Τὸ ὁ τόμ 

Ευσας.τείνζ) πρὸς τί ῥῥτο Τρ ἄπρι τοιποὰυϑὲσ' Υ» οὐκκέθε λᾳν Φ ρ ραΐσσιε: 

Ἡδφδιοιὶ ἀὐδβνυο ενὐρξρ Χρ' Κατηγορέισ γνπρίν. μιαιθεῖ "Ὁ ̓πρῶγμια μοῦ: 
μον κεκλιυρυϑροισῖων Βλῶ ἡ τῶν ἐγῴσοι ποῦτ' ᾿ἀπρημικροῦ πανυ 

Φορτίζεος ὡσκονωφέλι ἔϑι 'λωδικπράξαι πρὶν “συϑέα» τίω “πόλιν, ) 
μοι ἰκεσηρίαν ἐλονν πὸ 

σηρία ἐπί λάϑος ἐλοίας ἐ Το οὖ Ἂν ᾿ἐπιδύσισκέρμασι δῆς ἐντύρωρ: 

ρίω πεσσλετ βᾶρος. οἱὰ κε Χ ρΚαὶ μὴν Ωλος τὸν μοιδοικβσιι τοὺς ϑεῖς,. 
ΚΣ ῳ “ 

ἐπ οντ᾿ ἐλεῦ κατέ χ κλά Τρέϊς Μνεῖσ' αὐοιλώσοις γελοιήσοιαϑε διό ϑεκα ᾿ ; 

Αὐτοὶ ὐ τ κὐφέ τνχλής, Ρ λιΘρῶγιν τι σου ὃ βέμιατοσ' καϑεδού βδιρσνο. 
τὸν ζογροίφος (ὦ στισ' 

πϑὴραίιλάδασυγραιψον ἷ ἴμκεταρίαν ἔλοντα ΜοΤοῦ τὴν πσυηδέων 

κεΐαίοντοις τ ̓ βραϑηνούων Καὶ τῆς γυυουῦς' κἰδ)οισον τ ̓ αὔπτικρυσ 

δέμιον. “μυτοὰ ϑαξα κρα Τῶν ̓ ἡρακπελειδ μὅδὺ τιῦρ, ἣν παμφί Ἄχο ΣῊ 
ἰυλέσι,θυρνιϑενς δώκᾷ τὸ ὁ “ἔρος 
ἑρακλόδας »δα δ αρδρὰν Χρι υῶκα ἡδὰ μομ ἰδ ἑ ποὺς χρυ φοὺς μόγγδ᾽ 

ἡραίωλέοι, δ μἐριενωνιπα, ἐγωγενοὰ ηοιὴς δεξιῆς κνὶ μ᾿ σωφρόνας " 

προ ἐμφύλιον μέσους. τουὐπίω πίω ἱσερίαν ἔγρδύα ποίμιλ θ΄ τραγίος: ρ'δυτιναβζυ γρώ- νὰ 

φθ΄ώ. δστίω ἡρακλφσων τύχον τέ φοῦδῥν ὑφνκισοῦτο: και ἰσρατϑα: ἢ ἡ Θαὐφρόρ ψαϑοφυ 

ὧν ποιετίωφασι ν᾿ δγδάβιωι ἐραϊολθλα: "γα δέλίαν ἀρλτέτηδάυ λϑα. “πμνημά, ὦ δ τοί ζ4,πἰπερος 

Ῥαηκδςποι τὴσζω γρώφος. ἣ ἐκαϑηηἸσοκεϑουίφρσινι ἀπεδλο. περικλυτὸς διζωγροίφοι δά πελ 

«λῆς: ονβδώτοι “τεῦς δὴ δα σικ αἰ λί ουσ' ἘΠ δ τού των ΞΡ ϑβχρόνων σπεόμφιλ' ὁδεὶς φιρϑβαπκός γραφὴ 

αϑὐτοιϊθινὸ ἡρακλδιδω Θάλίι μίων Αἱρακλῶς ϑυγίτηρ ἀρίωμανας ἱκεήφίοντες ϑυρυϑϑέα, δεδν ᾿ 

ὅτι: “τίς ποεμιβίλι αἰ ἐς ὥοφάσιν αὐἀηρλλοσῖωρου. ὁ δεποίμιθιλος ὡς ἴομες τοὺ νεώτεροσ' ἰὡ γῇ 

Αοισυφαϑους: οὕς οὗτος “πραγωδυσριός. Ἔγραψε δέτου ὁρακλείδωσ {ιετιρίανὶ ἔχοντος, ὅταν 

δύρνϑεὺς μετοὺ ϑανατεν ̓ ραίιλ (ουσ' τουδὶ ἀρακλείδασ' ἰδγωξε. κοὺ οὗ τοὶ τνὴῤρ᾽ ὁ Φλ ἀλίι μίωϑησ' 

κὐβεικαλι σον τουδ ἀϑηναλουσ' θοιϑῆσοι αὐντοῖσ' ἄς κοὺ ὀλύνν. τὸ οὖν συμξαντα αὐηόϊσ ΔᾺ ́ 

γράφθ᾽ ἧς πείμθιλθ, ἀϑημαθή ἐς πίω Ξοον » δ ἀϑηναίον ἔγεαψε κοὺ αὐτουδ ᾿κεῖθθον 2 

τς: τὰ πὰ οὖν λέπι, ὅττι οἱ ὑπίμην. ΠΟ δρ σαϊσὼν κ γιικωῶν ποὸρακολουϑον, 

σῶν λόων ὑπῶλεν᾽ Ὀρλἐγοιλήματι. κι καί ὀσείμον. δὲ ὡς φὴς ἐκεκλύφν, φαύλορ ὦ ͵ 

αὖ τὸν τρόπν. ̓Φαῦλθ᾽ δὲ ὧν νοὐνκ αὐτο ριον αν, ἀλλῴτινι. μεν δὲ τοῖς ΠΩ πφαρρίλθίθ ὃ. 

δούμαι, ὅμλαν ὅτι ἀγοιϑὺς εἰμκιεεὶ δὲ ἀγοιϑῦς, οὐϊιέκ λοφᾳι.. Απαρτὶ 



ἌΝ "- 

Πλοῦτος" 

Α'σκ ΡΤ δ, δλυτῆστι σοι! ἡσῶ:Β λιγίσυ ἡλέγφ 

ὄντω πάνυ τρλλοὲκα ἰκλοζκε; Χριόιμοι Ῥκακῶν 

Α“πολές:Β λ' σὺ μῶν σερυυτὸν ὥςγ ἐμιοϊδυκ εἶσ. 

ἃ Χριόν δῶτ ἐπεὶ Ὃν πλϑοι ὠμόλθη ρισὺ 

ε ὄχ» .Βλ' συπλύτον, «δηξίον͵ Χ ρ'οὐὐ “τὸν “πτὸμ θεόν 

Αἰ παρτί. ἀπερτισμενως ἐπίρ 
ρημῶς δέδαιν ὡς ἀ μοπντίσπτοῦ 

Ρἀηβἀποιρτιομέμον ριΔΝ 

ρες: ἀκχενταιο αὐτῷ! Ἡ Ἰρόδο 

τυσ' λέγων. «ἀσαὺ τ. τον ἐἰσὶ 

βοισνα. δύο ἀππιρτί. "ο Φε 

Β Καλνῦελν.Χ ῴσν.Βπρῦχ. ὥνέμοι. Βυδλασο), Χ. ποῦν υγιϊιράτης ἐνκ ρα παυτολοις 

ἢ ΒλιΘυκέςκόραν, πλῦγι “πο ρλσοί. Χρινὶ τί θεῖς» 

 Βλ' ̓"Λέγφσάλεθη, Χρ. Φημ1.Β λεπρόρ δ ὁ ἔξῥαι; 

3 ΟΧρΡΝὸ τον τρσελοδῶρ; Βλυτὸν θα λοίαντον λέγειν: 

ς ΧρΕ δι (57 ὑπερόντιν “ποσε δῶν, τον ἐτέρον: 
Η ΒΆΟΕΙτ ̓ ἐδιαίμπεις μὰ πρόσὴ ἱμῶσπους φί λζσ'. 

Χρ: Ουκίο “πω τοῦπρ «γματ ἐμγρύπῳβλιτέφῃς, 

ὅυφμεταδοῦβ" Κρ’ “μαι δέαιδιξι ῥπρώταιρλ'τί 

Χ ρβλεψαν γρι ἡσρί γῳ' "βλυτίμαβλέψοανφφρά γρλῤὸ 

ΧρΤὸρ σλότον ὥςπερ τοπρό τε ἐν! ππϑ ὐπῷ 
βλιΤυφλὺς δὲ ἐφ οἱ 2). ᾿Χριμῆ στὸν οὐρανὸμ: 

ὀλιόυκέτοσ δι αἷς ἐ μῆλθεν δὲ πῶ πὸ Τί" 

ΧριΑλλὶ ἣν θα οἱ έ λωσηνὺν ἀῶλξετοοι οΣ 
ὲ ΒλιΟυκὅν ἐκτρὸν ἀσσι,οιγεῖν ἐχθν ταν. 

ΣΧ’ Τιςδᾷ τ ἑᾳηρονέον νυ ἐν τῇ ᾿ ρλφ 
ὄυτι Ὁ δμιϑϑὲς οὐδέν ἐφ᾽ οὐθ τί χνην 

βλ'Σκοτσώμεμ. "ΧΕ" ἰλλὶ ᾿χκδξημ (Ολυυδί ἐμιοιδοίς εἶ ὦ 

γε Μὰ εἰλλ᾽ πόρ “πῴλον ἡνιν σζεϑυκϑοιμην 

δ, καχουελιν εν αὐτο νεὶς ἀσκλησιου, 

Κρατιφῦν 31: βλιρλυ [ων ὃν μέσους δεοῦς» 

Μέάνυν δγοί Φιρ «ὐλλ αὔυε πρίων ᾧ γέτι. 

σθ Καὶ δὰ βαδίζω: βλιασεύδενιω. Δ’ "»ὕταύ τρορώ- 

Πει θερμὸν ᾧ γον κάφνόσίον ΘᾺ (τι ραϑομομ 
᾿ νμὐΐ ᾿ , 

Φρώσο γ(μοι ἐἰητοῦ ρπὶ δάππου 

προλαξών. σμνωγυμεὶ δὲ κα 

λέβισ εὐῦσε γῇ καὶ ἊΝ 

νικῶν ἐπίρρημαι δηλοι, ὡς 

τοὺ [ια2λι μαλος: κι 

πρὸσ' ὑμᾶσ τοὺσ' Φίλουσ. 

ὅτιοῦ μεπέσε ὧν τὸν 6λε 

ψίδημον. ἀπηκοως δὲ ̓ λθε: 
) -“ ] « 

Βλεψαι παριῆέσοι νῷ . Ὅτι Τὸ 

νὼ, αντὶ "Τὸ αὐτὸρ." αὐπὶ 

στῷ συ" μιά σ' “σοὶ βσοι! ὐπὸ ς 

Ρλέψαι. Οὐἱω ἐτὺς -οὐϊε 
ὠλόγως ἀ λα δε ιοίδως ἥναν 

“πὶ το οὐκ ἀληϑῶσ᾽. ἐσηρρη 

μιατικὸν γοιρἔιν αὐτὶ πο) ἐ 
“ῶς ἀπὸ “τῷ ἐπεῶσ' συσηρη 

μϑϑε. Τίς δίας οναι ΓΙ 

σύρᾳ οισἱαρα εν τὸς ἰατρὸς 
ὡς ἀμαθῶς ᾿ "ὃς συδύφίας 

ὡς μικρολόηϑυδ, Μὰ δ᾽ 

αὐδπερ “πύλαι. οὐ ἑξῆς αλ 

λϑκΐς: μα δΎ με λλίπόμο 

κράτισύν ἌΣ ὑπερ “πεύλο 

“ποιρισκ ϑυα)ύμον ἐμ το 

κλήνο! αὐχέν. Σ΄ πεῦ δένωω 

τούτο νὼ καϑόμαλι -- 

λισμόν, αὐοιψνοςέον. Ἱνέβᾳ 

αὐτὴ το δή. ἐγνυλίνεντοῖ ὺ 

αε. ἰοὺ βραχίι, Φωρίονν 

“Τος ἐπιζοορομθμου . ὡσ' ὁ »δἰγαμιω ἱρὼσ κι μϑβῳσκυρϑσ᾽ ἴλων, πιρὰ σφοκλθ. Ὁ: δι νὰν . 

περι από ἀπαρρυμας χερὶ Ω μακρ ἀὰ φύρίσκ «ται ΩΣ ρ.περιασόῦται. (ἦε ρμὸν ἔργ: κι 

ρωνὶς ἑτέρα ὁμοία. οἱδὲ εἰχοιώσιε οἱ ὁ προζφϑινίτεσ ἢ ἰαμβικοὶ όσι τρί με βοιάκ ατοίλεκ ἀγν ονὴξ 

Λρυτάῖορ »ξλοιτισ αὖ δἭκαμου αὐτειπεῖν Ἰττιιὰον δ᾽ “ίλει ἰκοβωνίφ., Θερμδνἢ ἐργον. «ἤράδοβον ἢ ἥ 

παρόγῆν, ̓ οὐκὶ βάτον. ἡ πενία δὲ ἐντεῦϑεν "““νελθοῦ σου μά χάτοο πρὸς χεεμνλορ δ. ὅλε ἰψήδημδ, 



ἴσων ἐρηψι ἔθει ἐσισκότῆο 

ὙΓ ραγωδγίεον. ϑρηνῷδε;. κρὺ οἱ 

39 

97) 

Αοιςοῷ οἴνζεν 

᾿ ἸΤολμὼμ τυραν αὐϑρωπὼ βίω κοὐ κοδο μόνε 

τω διὰ δῇ ἐριννύωρ αἷς Πο, γ»1.τί φϑιεετονιοὐμδῳ ἐ ἔντον. :Χρ' ὡρακ λέ: ᾿ 

φύλου ὑπόϑεσιρ. αι ρεισιίν Πυξγω γφύμᾶς ἐξολώ κακὸς κα κῶς: 
ἀκρδδν δόμα τόλμημα )βρλμῶγι,) “κ αὐοορῥν" 
σῶν διαινοστοῦθου σοί ὡς δύρᾳ 

πίδες: .γορηϑσες δερπέρων Αλὰ δον, οὐδεὶς ἄλλον οὐδε πτώτοτε, 

ἑέρααι δειναί θεοῖο. ἄλως ὄντι ϑιον, οὐτ᾽ αὐ ῥωτρσιώςτ' οὐπτολω λαμ. 
ὀφθασιν [}} ὁ πραγφϑοὶ ἐριν Χρ. Σὺ δ᾽ ἀτιςιὠχὰ Σ δ δ εἰμοαλ μοιδοκῶς . ᾿ 

νύα ς ἐς Φίρων μεπὸὶ σι 

“πιέσων. χρὴ γον τοὶ ἀπο, ΒΛ’ ἴσως ἐρινμυ ὑπημἐκβαγῳ δα: ; 
“ρόποια Ε, Φαντπωσμοῖν Βλέπε γέηοι μαοαμεκόν 3 «σὺ ϑαγῳ δ "κὅν. 

τῶν, βαφεῖς μᾶδλον ἀρ Χο. Α λλ᾿ ἤκύχει )ὲδιᾷσας.Βλιζκῦν κλαυσυτοίε. 
μεξᾳ. Βλέπει ἀτοινὰ Ὁ πειδιοιϑεδ' νον γήμαμε:Χ ρυπῶν δοκόν δια. 
εἶτοι, " αὐτὶ τοῦ δὲ, ἡ αὐτὶ Ν ἢ ΡΨ ΜΙΝ Ὶ πον. δϑικρϑῆορ. Δρῆ Ηλεκιϑϑτσώλιν "οὐ γα Ὑσου τον! 
ὃ οι ἐνταυλλόις ἕῷ λογϑαριῶν Ἐμεϊκροίτγεσ' "μὲ οὐδὲν ἡδέα μδ ῃν 

ὺς ἐξεπτίφον δὑρήσεις,. ΠΑ Ἄηϑεν, οὐ Ὑ διεινότωτοι δ οἤραίκουτορμ 
μὐδιὰ δὰ πραι "μια ὁ Ζερῦντι; ὑκππώσι μεγῳ ρα! ἐκβαλέν, 
ποιαταὶφστόγοιον. Α͂ λλθκ Χρ. Οὐκ οὖν ὑπέλοιγένσοι τοβαραθρον ἐνε το 
ἔχε δᾷδας. ὠπειδὰ ἔνα Αλλ ὑγός ε ἡ,λέγαν ἐχρῆν οὐ χῆκα μάλα: 
λῶμα ιιλϑο' (ἐκ ἐντούς ϑε ΠΟΗ τῳ φηριήσω τήμερον διοῦνοασύκην 
γωδίαις μυσὸλαμποίσων 

ἐἰσήγοντο εἱ ἐρίννύες. οὶ δὲ ἅΑ͂ ᾿υϑῶν ἐμέζητέῖ τον ἐνθένδθεβ αν! σοι, 

ῥιἀργνὼ ὡς ὑποταοσὸμθρ ΒλΑ δὴν " "καπδη λὲς κἡὶ κ᾿ τῶν γειτόνων : 

τὸ ἀλλ Ουικοιῶ ἀλαύ ΗἩ χοῦς κοτύ λαισ' οἱ εἰ μεδγαλυμαήμε τοῦ: 
“ΡΣ αὐτὶ "το οἰμώξε τιν ; 

ὡς μὴ οὗ συὸ ἀαπὶφυσιν ἤει μὰ, ἀλλὰ μάταν ἀἰποὺτῶσοι γος Π Ια μδοικβιων. αὐπὶ, τὸ μα, 

πηλι ἀ-πὸ Ὁ δύχιοϑοι πείμτοας: ὄρντωι δὲ καπηλίς, “νὰ ω κακύνον ὃν" πηλόν. πειλδρὴ ὁ ὡ- 

γὸς. ὅϑεν κὺ ἄμπιλοσ. δομὰ ἔμπα ὃς οὗ σούς " ἐν αὐτῇ ὑλθυσοι τὸν πηλόν. Η λεκεϑύταωλιν: «ἰὴ 

τῷ γεν οῖξι ον Τοσ' φοῖ: ὠόπσῶλιν. λέιϑος δὲ ἰκνρίας, βαυϑὺν “το ὡοῦ, δα Ἰρλλέπει κι ίϑείϑοι 

ἐσ δὲ κοὺ ὦδοσ ὀαυρίου, ἡ ὃ καλῶται πίον. ὅτι ον ταῖσι, τῆς ὕλιδος κατοι κόρω ςφύωτωι, διὰ ΣῈ ἔοι 

μένων τίω χέρια. λοίείθῳ φοὔ: ἀπὸ μέρδυσ᾽ ὃ ομυ οἴω ὀκωρ ἀπῶλιν δηλοι. "οὶ εν λυσιοφαῖε ο 

ὧν. δύε "Ἐγω ὅω αὐδρα κομιάτεν φιλαρχ ὧτα ὄδον ἐφ᾽ “σίτωι εἰσ’ “ὧν χιλικοιί ὁμέαλλόμϑρον πῇ 

λδονλι 'κῖϑεν “Ππὰ γραύσ. Τὸ βαραθρεν. χέσματὶ φρεατῶδει τοὺ σκοπεινὸν, «τῇ β αἥ κοὐ ᾧ ῳ 

»νὺς κακονργον Ἰδαλλον .. ἐν δὲ Ἔρ) χίηγματι τονήῳ ὑπῆρχον ογρεῖνοι. οἱ μὰν αὔῳ . δ δ ἱκώτω 

ῳ τουῦϑοι τὸν Φρύγα τὸν φλμρς ΞΡ Ὑ ϑεῶν ογέβαλον ὡσ' Μεμανόται ἐπεϊδὰ ὶ προίλεην᾽ ὅτι ἔρλυτωι 
ἡμὰρ ᾿ ἐσ ὠπιϑάτησιν “τῆσ' κόραι ἡ δὲ θεὸς  ὀρπιθεῖ σα, ἀκαρπίαις ἐπεμύς “τῇ Σ᾿ χόρᾳ: Ἃ νον τεσ' τίω 

εὐτίαν διὰ χενσμῶψ, Ὁ δὲ χίσμα υἷα τύχωσιν. “τίω δὲ θεὸν ἕλνων τοις ϑῳ σίος ἐσρίηισοιν. Η,τῶς 

κοτύλοιισ. αὐτὶ τοῦ περραίολεπη ουσεέμιε τοῖν’ ἀοτύλοισ. ἡτισ' φησὶ μι κρομεβοῦσομε ρβλάπ 4 

διον “τοῖς μετουζφοραῖς Ξ ̓μιέβων ἀπατῶστίμε ̓  μυτοὶ νδαησ' ἀ γύασοι σ'σῶσιν ὡς “Τὸ) βλεψέδα. 

μα πεπωκότος (Δϑεσὼ κὐγσ ἀργιθι {{ιοτύλη δεδαην ξιδὸς μιβεὺ δ λίγομ ( ἡμαρνἡ μι ξεφον. αὐαξ 

“- 



᾿ Πλοῦτος 
ξ 5 » ΑΙ ἫΝ ἣ 

'Πεπωΐα »ϑρ ὃν ἡστδῶν βυνομκα γὀϑλ της Αγαϑ ἄπ. ἰδίως τὸν ἀοίλ᾽ 
“ ᾿ ᾿ ἢ ΡΟ, ᾿ λωνα Ἰρριώς ἀλεξικαιϑ καὶ 

ΒκΑν ναξ “ΕἼ λόγω οὐ ἀν ̓ χε ἀρθλοεσφδιστξο 
Χρ: Οὐ χοῦ, τη σῶς ὠδφλότουτον σὺ πίον “πὴν 55 δεινῶν εἰ ὡσ πρ ὡον 

Ουπαραμδρ ἐς, ᾿Βλδκισο πανσωνΧρύ δε, θὲδν. Εἰ μεκοι πείντων, 

«04. αν. ὡ,περφαμδῥμέλισοι “τῶν 

Αλὰ ̓αῤέρελύο γυν οὖκ φι οιϑρ μι Ἴων. ̓καὶ τοι μάλιςοε αὶ 
Βλπυνία γνῶ ππϑμηρ᾽ ἧς οὐδαμοῦ πασις ὁπερϑετίιὶ, οὐρὰ, 

ὲ υδὸν πίφυ κε ζωώον ἐξω "καἰ σἕοοῦ ο Ἧι σοὶ πεύντω. οἴσιν ἀπά 

εν 'αὐτι δολώσῳ ςἢ928λ' μοὶϑῇ ̓ἀγῶμδρο οὖ. γόρϑυσισ Κὶ περϑετική, 
Εξωλέσερον. ,ὠπολέοϑε ἀφῶ 

ΧριΚαὶ μὴν “λέγω δορμότοι: Ὸν ᾧγ ον. ΠΥ πολὺ λορν» ̓ ἐξολουρόυτικώτε ΄ 

ἔργον “ἐπτώντων φρισύμει “Εὐτὸρ θεόν Ρϑν. ὦ μᾶλλον ὑβολέσοι δυ 

ἔρνμδν οἰσρλιηέμ τύποι φξούμεθα» νκ μὴ. Παρδηλύ. ψῖν 

Τορδδ δοδϑοχεμὴδὲ δγαμοιλοῦ μεϑ5» ΟΝ ὡσ' πιρρὰ ΨΥ 
ΒΛΆΠ δίοισμ δαλοιν διυεέμᾷ “πετριϑύτις. Λ τε γιμωμαροὶ 

Ποῖον » ὄϑωραϊι νηρι ον οἱαυΐδοι, ἐν: λυ. Ἐρημον εἴραμος κυ- 

ὀυκῳί χϑῈ ρον Τθησίν ἡ μι ἄρω τοί τὴ" ᾿ θίως νεγφαξθ οὐοικῦῳ 
Τῶν “η “ποῦ ρα 7κν ε αν ὁ σκ ΧριΘαΐ ρρφημόνον ὙΥ οὗτος οἰ δύϑεδσ, γι, ΤΟΜΟΣ μ ὑράδα 

ΤΙ ροποῦ ὃν αὐαεήσοιετο ὑπ ταύτασ βόπωμ. Ἅμπὸν πέπει. ὁ αδι ογγοῦ 

ΕΓ ρύζῳν δὲ "νὰ “τολριότον ὠκαϑε ὠμὰ ϑι, οὐκέριμ ἐρωτηματιὶ ̓ 

Ἐποῦ ̓τοφώρῳ διεινοὲ δρῶν τ' εἰλημ μδῳ Ψ; ἀλλἀριςον ἐπ μϑΡ ϑὲκι 
νήσεωσ' μᾶνον τὸσαῦὶ δγχεδὶ 

ΧριΣὺ δ καί κιφοτολυ μϑμν τίλοισρέι σιθτ φϑἰνονγάφθ, 

διὰ ἡ ἣ τῶν τ γραφύμηρον δ ἐπὶ σρέσεωσ' οὰ κινήσεως τίϑεσαι κὼ δῆλον ἐμ “τῶ “πῶ βω. ποῦ. ὍΣ 

εὐῦριαίσν, ὦ δέπον κὸ διὰ δγῷϑέγγου ἔρυτο ἐπὶ σούσεως κατα  ῆγά χενσίνθβιν. Οὐκ ψε ΧΡ 

δῆλον ὡς οὐμόνορ ἐνέλυραϊφοισιν,ἐδλὰ "οὺ εὐε ἐχυρὸν. ιφαινῷ δὲ ἃ ἀππιγορθυμένον ἄν οὐ! μὴ θῶναι 

τὸ ὅσλα οὐ ρα. λέγε δεν ὅτι αὕτη τῇ ἑαυτῆς βίᾳ ἀγαγκάζειρὼ οοὺς νόμους “ποὺρ αθαίμομ 

τοὺς ϑεατίσοιντοι σ΄ ὅλα, «γε ἐχρα μὴ τιϑένοι! δέον ὲ ὀπῶν 71 οὐτΐρωσκει ὦ μὰ ἐπί 3 δ Ὅν των ον ον “τὸ 

έμοις, ὅπ εὐέ Χ' ροῳ τίϑησιμ. ὀκότωσ δ τίϑησι καὶ ον σίθεῃκε. ϑοικνὰς τὴ Ἂ ἀὰ οὗτο τοῦτο γίνεοϑοῶ 

«τοῖς πίννσιρ. ἀεὶ καὶ ἀγροῦ τεσ’ ἐνέχυρα, τιϑέασιν. Ὑ ροοῖδον. ο οἱ ππολαλοι ἀῆικὸ περιασῶσιψ: 

οἱ δὲ νεώσεροι ἄροῖσε ροξωθουσιν. ὦ ὡς “ποῦ ρὰ τοντοὶ ὶ Ὅοδ ποιητῇ, ο᾽ »ϑεσμοφορμειζούσοοις. γιυνῖιι εσ' 

ὑκαρηξ εβὐπρδλίωβοὶν. Σ τήσειϑε ὦ Ῥοποϊϊον;(Δοιμαι καπάμαλοπαν τοῦ» μα ὃν “ἔνα σφίσι; ἽΣ 
“τὸ  προζφέρεοϑ ὦ ὡς ἀπ πὸ τρίτι Υ̓ Ξιτεῖον, ῶ ἀππτο οὐρὰ οὐροΐδομ. οἴςι δὲ Ῥόπαιον ὃ ϑ ἐντιῶσ 

μίκιιισιε ν" ἱ“πουλωιοὶ ἐποίοιν χὸρ ̓. λίϑον μόγαν ἱσούντες. ώ ὌΦΌΝΕΝ ἐν τον ]ωὰ ἃκατὰ " αὐτί 

“πίλων Ρ7Ὰ δὲ ἀϊιασιν. ἐκαλέθη δὲ Ῥόποιιον διὰ δ πι τῷ τροτῆι ἢ ἑοθρῶν γγϑλοὸς, ἥ κασ 

οκ ββατε. [αϑι ἐμέ ἐλέγενηρ δ ἐπὶ καϑεΐ ὐψῳ λι μοῦ τινος ἢ τιμὺς ὑσέραφνό νῦσῦν ϑυόμϑμοι γὶς 

ϑειδοηουηὶ δὲ ὁ ἐογσ' Ὃ πιιρὰ ῥωμαίοις ἐπείωράτησε “λέγυται δὲ οι. ἐμαϑυιρισμόσ. τ] οιδορέ. 

Τὸ λοιδοροῦμιαι “πιϑήϊικώσ, ϑοτ μα σιυυ τοιασεντου.ονε ργτιϊιῶσ' δὲ αὐτικτικὰ ὦ ἰκοιή τινες λοι ϑορῶσ 

ἐν γαῦϑιν γράφουσιν. ὸ ἡμῖν πρὺσ' ὃ προσελθοῦσοι σαν ομτεῷ:. 



ΓΝ ἣ 

Αριευφανους 
- ϑιδος οἷς : 

Δ αὺ μέλλονσεσ' « αὐντὶ ττῶ᾿ Ἡμῖν προσελθοῦσ' δγηϑν οἰδηκου βϑμη».. Σ᾿ ΤῊΝ 
» ͵] 2 ΡῚ 

εἰ μελλοντεσ' ἐἰιβα λέξιμσε 
» ὃ δ ξ 
ἐππιλαϑοιμεϑοῖ μέγα κα-“ Πυδυδὲν γὼ Ἢ ἫΨ ; δῆ θεῶν μ μιᾷ χόώ 

κὶν πρά ἤομδν τόπε ἀ τοῦ Αδεκᾶνμε, τὸν "σλοῦτον “ποι εἰν πειρωῤϑῴω. 
τὸ δροῦ μελοντες Υ Βλύψαν πέλεν. Χρυχίῆν ἐδυκῦρδμ τούποσε,᾿ 
ὠκέαλθεσε,ἐ πιλαθοίμεϑαι. Ε, “πῶσ! αὐοὶ σπορίζομδῳ οἰταιϑῦν. 

ἀἄδλω,. ἀι πιραδίξου ἐ ἄρα 
μεν ἄρ φησι δά. περᾶν κα Πετίδαν εὐ μᾶς ἀλιθὸν ἐξα ρον Χρι 

σι: 

ἐμὸν αὐτὶ καλόν: ἢ ἀκ ἡ ἀν Σὸ πρῶτον ἐμδαλόνεσίέ ἐκ τῆσ ἑ)λα δυσ.. 

πόϊεθισις. Οὖσαν αὐπίαν ὦ, Πεωξμεκδαλδν τις, καὶ τί. Ι αὐμομίζωτον 

πὐμαννώ εἰ βπῳ ὑς Κα κδνόρπέσιαϑς μέζον αὐθρώπον:: χρό, τι 

ἐνόν; Ε, τοῦτο ὅρα μέλλοντες ἐσηλαθοὶ μεϑα» 
στο ὧδ’ δ ὅπῶς μὰ “ποιῆσης 

τῖδι: νοουῤϑίου ἔωϑεν τοῦ Π εΚαλμὴν “σερὶ “τούσου σφῷν ἐθέλω δῶῥαι λόγον: 

σκόπει. ἢ ἐν τῷβ πέλει ὡσ Το πρῶτον αὐ χονοκᾶῳ ῥϑὰ ἐπαυφύμω μόνην: ι 
λιῦσ- 

λει σμεφε εἰσεηλκ μὰ Ατοαϑῶν οἱπσνίν τὼν οὔσοιν αὐ χήν ἐμὲ. 
ἴωνναν᾽ οἠκοϑὲν. ελθεῖν. ἐμε ἤν ἀο ο. ὁ ὧν ἦν ΑΑ Σἢ 
σὸν ἱκακ οδδείμιονξλῥετοι. κα Ὑμῖν, δυεμετεζῶν με καὶ. ο'εἰδά μι, 

΄“-“ 3 ΄“ 8 λΔε “ Δ 

(ἀῶ ὃ ψοβαιᾷ ἐξοϑεὺ ω οὗ ἀλιούων ἡδῳ τουϑῦ, 72 κά ρυφον σδὸ Κμ" 

σϑκυμον; ἢ οὐτῃῖ μέσ, ὠρὴ ΧρΤ' ουὴ σὺ τολμᾷν ὠμιαρωτείτη λέγριν; 
πὶ ρὸμάρω αὐ ἐδ σῶσον 
ὩΗ εγοίϑυμοιἀγρι Πε Καὶ σύ γεδυ δο σι ουνποῖνυ ὙΦ δ᾽ μοω ῥᾳδίως", 
λώπε; ὲ ὃ ποιύσυμιεν ἐγ Ανπανθεῖμαρ τώνοντοισ' ἀπτοδεἰξφνὲ ἐγοῦν 

συχβσώ. κϑὺ θόυκιν δ δεν κα Εἰ “τοὺς δε κοΐ ζσ' φὶσ “ποιό σεὶν πρλυδίουσ᾽ 

την γοῦτο ἌΡΗ Β λιτύμπωανακ(ἃ κύφων εσ' "οὐκεἐρύξε «τί, 
δ΄. Κῶ ΜΙ» 

ἡπεῖραι. ἀ δὲ μὴ μνλοναί Πωινδϑρυτλι ξεν ΔᾺ ἐς ἀν πρὶν αὖ  μαίβᾳσ' 

δὶς πεῖ ναῦςτε “πῤραδοῦ ΒΛ’ Καὶ γήσ δύνων μή ἡ ὅοαμ οὐ ἰδ, 

ΜΗ αὐ νβαμοὲν Ἢ Τοια τακζων. Ποὺς τσ γεν ὑφ ρεμῶν: Ὁ 
οὗμὰι αλῶτοι αὐντουπὸ “ὦ 1 π᾿ 9» ͵ Ὁ , 
τον ὃ τὴ ἡ ἀοιειφάνισ ΧρΙΤι δα τῶσοι μην σιγρώνῳ “Ἢ δ, κι, 

ἀχρήσοιπο. δὰ ἀπδίϑιουτίω σιυύποιξιν οὐ σοιῦϑοι. ἰδοι αὶ ἐπεῖν, κα ̓ ϑὸ ἀπποζφήνω μόνω ἐμὲ 
ἀγαθῶν ἤσοιν αἰτίαν, ἴσοοτε' ἀδμὴ πο ξεν δ “τι ἂν ὑμῖν δοκῇ. Ω τύμπανα 1ρηρφησιν ὦ ὡς φλυπεν, 

ας ξβ᾿γριστων ἀξι ιᾶς ὅση τύμιποογα ξύλα, ἐφ; ἐτυμ πούγιζον. ὑχεῶσί ὸ δ ταν; τῇ ἡ τιμωρίᾳ οιρά 

ἰυλα-ξρὰ “ὁ τύτῇ 4ν.} ἡμῆωυ ἐὐλαὺ δὶς τὸ οἵ) εὖ - "»ὶς δα τηθίοις οἱ τίμω ροὐμϑμοικύφων, ὴ δεσμὸς 

8: ἐνλιγοσιδ ομ οἱ ῥϑν ἰωλοιὸν ὀμομιίζυσι. «δι καλιδν. ὦϑεν (Δὸ “εναρὸς αὖος ἰυύφωνντοῤαν)" ̓ [κα 

“εἰ πτύψτωρ ἢ δυλες ρῷ ὁλεθ ρίωνμὴ ἰυνφονισμὸς α ἀρ βο τιμωριῶν. ἀρ χίλοχοσ' ἢ, αὐτὶ ΤΩ κακϑσ' "ἢ 

ὀλέθριοσ. ἀρ) ὀκύφων ρα τοὺς δεσμίους ἀναγ ἀξεόϑνω εὐφφ. δαλοὰ μα κολαζο μέρες: 

“τῇ ντε τααχυλεπιίσει "ἡ τῷ Ὁ μησὰ μῶς αὐαινόδομ δύνα οϑυκ ὁ αὔος ξύλα γὰν ἐπῇ ιϑέμενα ἐς (ΩΣ 

πένοταιν Ὁ φῷ κατα κων ἵνα μὴ δ ρωσιν αὐακύ ψαι.κὶ Ὡ ὃ Ἂν ἰμρινό νον πριοῦσι κυφει». ΤΙ δὰ 

πάσαν πίμομ: ̓ἐπίδαυον ὃ οἰἰοηεζημίαν τοῖς ἀλῦσιν »ιχεόματοι καποιϑέοϑς, ἩπτηῬιοὔλρμ. ΤΗΝ Ως δέ 
᾿Ὶ 

κεὴ τιμωρίᾳ. ἄϑι συ αὶ Κὶ Φι υἥυσ ἴδι πρόστιμον, ὁριού μϑιμὸν ὑπὸ 55 κρινορθψων. Τὰ 



Υ 

; ΠΛοῦ Τοσ' 

᾿. Ἐαῤγο ᾿ἀλῶσιπε, ῬΒΌΌΙ δοχιεῖ Βλικαλῶς λέγ" 

Πυτὸ Υν 

Βλὶκανὸς νομί 4σ δῴτο θαν ἄπτους εἰκόσιν; 

ΧριΤαύπηγεινῷν δέ, δύ᾽ απτοχεσουσιν μόνω" 

Πεδυκαὺ φϑαύοιηον τοῦ τοηρ ἀἤουτ᾽ ἡ ΓΟ αὖ 

οὐ -τῦγξουν "Π αιϑε καϊσφῷ δέει “ποθέν. 

ΦΤ γε αὐ ἐαν ἡ 1 

ϑε. αὐτο, τἰω αὐτὴν προσ 

τιμί αν ηρῦ»» δὲ ϑέλᾳ ἀπεῖν 

Ὁτι περ δρήσιιτε προϊτιμ 
ἐαν "ἐπ θῶ, τοῦ το δριξέον 

ὑμῶρ ὑπηλθῥον. ἴκκ 

γοὺσ' νομίζει αὐτῦτο, ἀρ 
ἔλοιτια αὐνδϑκαινον αὐτει πεῖν ἔτι" ἐόντασ. δὲ ἱκάνω λ “τὰ 

Χο" ̓ Αλλ δοχρῆν Ύ νυ ὑδ σῃφ εᾧνικήσετε ΤΗΝ δ, ραγενόμϑμοσ Ἡρίκεσε πρὸς 

, ἐν γῖσι λόν αὐτιλέκντ᾽ μια Ἅρκὸν δίνσώσετε μι  μ«τίω ὁδὸν. Τοῦ πράτ 
“ρντεσ' . αὐπὶ τῦ ἀποιανὸν 

Χριφαρεςμ᾽ ἔγωγ. οἰ Αἱ Ἅ νῶν" Ῥατ' ἔνα πηὶσίν ὁμῶ. 

ὅτι Ῥὺς χησοὺς ἢ αὐῶν. ἀπράῆφν, δ δή καλον- 

Τὰς τον ΠΩΣ ἐθέσε, τοῦτ᾽ τον αὐτῖα δώσπον . 

τατον. ἡμέ ἐσιθυμῆντ μόν δὺ, φομ ἐὑβῆι λοίως 

Βόλημα καὶ Ἀλνὴ γγονοῦον διαί σιμ εἰ ἐν οἷ Γγ9ν" 

Ην ἡδσλῆτ ῥνιω βλέψη, μὴ τυφλὼ ὧν “πέρινοσῇ, 

ὡς τ ἀιδ δ 53 αὐῶν βιααιδὺέφτοίε ικὐκάτρ λείψει. 

Τδοδτονη οἷ ἀβεγεφιξέ ὅταν κῷτοι τι ἡσέλ τἰαραψἐραύδα, 

Βα χεσ οὐπλσηιῶτ, δάτρυτοί τιθέα σίρον" ἐπιρρἀηδριὀξνὰ εὐπὸρν 
τομοὸ δὲ ἐζισ, γεν λέγον ὑμᾶς αὐτιλέ ἡϑμτωσ'. δ μέσρον ἀνασπιβικὸν πετράμεξον καΐαᾳ 

λικῖ [εὸν ἐσ’ συλλαβίω. δὲ ἰχκατῶι δὲ Ἂ αὐὐαστομ!σικὸν ΧΡ “ποίσοισ' χύρας αὐνα πεῦφον. απονδεϊοψ ὴ 

δέκ νλὸν πουρὰ τοῖσ' φραμαγορισισ. ασοῖνίὼς δὲ κρὼ προκελϑυσμοιπηϊκον. ἀλῶσ'. ἀλληδα "χεὴν 

τιλ ἔγεν.διθεσις δ) «πλὴς ἀμοιξαίας ἐκοίχων ἀνασπτο σῶν ΩΝ μέβων κατὰ λεμτικῶν ὧν τε 

Λϑυταῖος, τοὺς δὲ πένιποις ζὰ αὐθρυπων ἐρπαζν πρὶν κὼ κα τοι θένα. παλίτωι δὲ “τοῦτο Ὰ 

μέζον Α ρισοφανᾳ ὃν ΩΣ ὁὁκαταίιὸ βως αὐτὸν τον ῳ χρη σριϑοι ὁ μὴν ὀύρυκίφμι πρῶτον. ἐπεὶ 
κὸ ἡρὰ ἱκραπίνω νὴ πρὸ τοντου πειρξπιχα ἦμῳ κοὺ ὠρι σθξίνω τῶ σεδληνοιψτίω ἐπυλάρμου ἐν 

σβυπίρῳϑσ' ὁ Φαισίον Φιαὶ, “ὩουἹῳ τιγα  Ὅρ" μέτρῳ μνημονάδετοι πγρα μιμιέναι.ἐ ἐπα τοῦσ' ἀππυϑὲ 

σεσι Ὁ συξωμιίτωμ, ποιράγραζθοσ. ἐπὶ δὲ Ἐρὶ πἰλᾷ ΝᾺ εἰ βίχων δὺπσλῆ ἐξω Μερϑυκῦμι. 

Βούλν μα καλὸν. ξούλθυμα μ Ρ̓ ἸΦ ἐν - βούλημα δὲ στο) δὲ μοσίου ̓  “ῶμα καίτοι οὗ ον 

πῖς “πο λοιβδὶς ν σιφοκλέιων οὐπιγράφων ἢ ὁ χρὴ τὲ ξούλνμὼσ ἀπὸ ῥργέοισ.- τεσ ἢ νιδ ρμτρες 

οὐ δ ὶ ὀούλθυμα. ἐν δὲ τρ ὥρτε ῥνέως, πιρρατολερωμαπικ ὃν ἰμέψτοωι τὶ τε: ωὡἧς καὺ οὐ Ὧρδ' διὸν 
“τε: "δὴ δ ἐλίψενὴ Μ" ὁ πυφλὺς ἂν περινϑοῆ, “ δειλόν ἐκ ὕπεβαυ) ἡλε ιτούτὸν σημαίνειν. Ὁ) βαδυέτωι ἣν 

φϑζθται: μὸν. «ἰολικὰ ἔτε σϑρικὰ ναὐιδᾳ ΧΩ εἰμί. δ δάσον βεβαμῶ τικ Ρ ) τοὺς ̓  σπνερὸς 

ρυτοὺσ' ἀϑέουσ, δὲσ' ἐν ποῖϑει ὄρεται δι καίριον. κῶνοι ὃ οι μεφβλίγει: σὺ τούτων Θ μᾶν ἄρσε 

" κὸν ἢ γενῶν αὐνρώπων. Γ' ἢ δεδύπερ) ὦ ὧν “Ὁ “πείορυσιν᾽ οἱ χε" οὶ τοὺσ' ἣ ἡ σὰ, θέα σίβοντοισ', ὥς εναν 

τίους υἷς ἀϑέοις ἴϑετο. οὐ τοιῦϑου ὴ ὅρα Ὅι σίβογτως,ν μϑᾷ λεγβὲν «ψμεργυτιδ. “ναὶ τοῖς ὅεερ' 

τοὶ σλείω ιιϑετικῶσ' ") “ποὶν τοὺς γε"ποὺς ὅτι δ! γαρὸὶ, τς ἀγιθος ἰδόψττες διὰ ποῦ ὕω πράδ οὐ 

ποις, ἰϑελήσοισι γν πρύτεβὴ ἀζφύντες Θ΄ον μετωπεσξῖν πυντααμθμω,ἵνα δεαῦηρ Ἴἶτο (ὖ πράἥωσιν 

τες. οὐκ. αὐζφησιν αὐπθάλοι 
3 ! ».Χ 

ϑε ἀν ϑανοὸν τες. οὐντὶ ΤΣ τοὶ 

χίως ἀπελϑὺν τισ' χελόυτῇ 
σρώτειει γοῦν υκήσετε, οὐκί 

ἢ ,ὔ 3, 4 5 

τὶ δεκοον ὕει ν. αλλωσ'. 
9 φ Ἷ ’ » ἃ 
58. ἈἘΑΝΘΜΑ ἠρρίων εοὺν 

ἢ δ νυ ϊιήση τε οὐχὶ ποί γχει δ 

μοί. Αλλλδν γεν" τί 

λεγέν. ̓κομμάπιόν ἴδιδύο 



οὐ δέκιαρρι ηρύτον 

τίσαν υβφύροναθτὼ 

μεν, ἐ ἐπικρι τικον 
ΓΙ οίνκα δυξ ρω τῇ 

στως αὐανΐ, ρρῆ-- 

τος (εβουμιου μᾶμον. 

ἐν Ἡ ὁ, τίς, τον τὸν 
ὅ2ι Ὅρ) οὐδείσ'. ὡσ' 

τὰ δον λοιὴ 3 νριο, 

χν Ὁ φανξ) “ἢ αϑε 

φότα, ὅ.πε ριηΐν "Ψ 

λα! τίω πρόϑεσν, 

ἃ δωλωτικ ὅν ἔάμχο) 

“πολλάκι «ἐρωτῶν. 

ἐντουυϑει ἢ ση μευίνα 

ὅτι ἔϑος τοῖς “θῖν 

“τοῦς ον τοῦς ἐρωτῆ 

σεσι μα ἂσ' διετοαῖ 

᾿ Αριροφαν οὐσ' 

Καίτοι “οὐγρυ τ αὐοῖς τίς [7 ἑξνροι νἐτἄμᾳνον᾽ 
Βλιόυτις, ὀγώσοι Τεῖσ μοέρτυς" μηδὲν ταύταν δἰ μερώτα 
Χρῷ ὃς μκἱ τὴ νὴ μῖρ ὁ6ίο᾽ ῬΙσ' αὐοϊσδγαίκ του, ἐὐγ ἢ 

Τί ςανλκῇ γοιτὶς ᾿εἰρΊμαρῖ' - καϊκόδοαρμονῖ, Τέτιμαῖλον 

Πολλοὶμς ὴ ανῶν ὀρτίπλου τοῦ σ᾿ πομηρολ, 

Αδέκικὺταξυ γλεξα μ᾽. «“ρλλοιοοντ πούνυ γέρροί, 

Π ρα ὅσὺ και πε; ν α σέμε τοὸστετουτλθ' α σου ΕῚ 

Ουκὅν ἐναφημὶ ὑπο οἷ ταὺτ' ἦν ὄλί ῳ γϑόπλδτ ἔ 

Οένοῦν τιν ἰών Ῥἰσανοίς οὐ τα κα »μάζω ηρρέσε! 
ΠειΑλλώ “πάντων φοωρ αὐῶμ αὐ απειϑέν Τλχὶ πούνειν 

Δύοπρεσβυ “Τοῦ ξιωϑιασώτα ὃ ὥ ληῤξ' δΑ “δνατσοῇ - 

ΕἰΤ2Ρ ὭΩ Ὁ ̓τρδοῦ Δ οὐφ "μᾶν ἡλυσίτιν, ἡ 
ι  ονε 

Ει δ ὁ "σλοῦτ ̓βλέψαν. πολ ᾿ δυοῖν ας ἐμφίσῆσ' ἑαυ, 

ὥυτε Τοχϑν αὐ αὐῶν, ὅτε σοφίαν μελετῷη : 

τι αὐτιλογίανεῦρ" Ονδι, νἀμφόὶν δῦ μἱνρύγρινείφανεϑέψνιν, ἐϑελήσεὶ 
Εν τί σ'χα λκϑύεινοὴ μουυσσπτ 7 ἀῤάϊφνυνβολονοιᾶ Εἰ. 
σώσσῦν Φι Διηκονο .“ 
ποικοινόμδρον δ Ησκυγηοῶ ἀπλινϑουρή νσλυθν ὧι ' σκυγϑοψεῖν. 

ρέσκ᾽ τῷ ἐρωτῶν 

τι. ὡς κοὺ οὐ ποιῦϑει ὁξλεψήδεμθ᾽ ποιᾷ. διδγὼσ' πουὴ μιποτεὴ πιμϊα πρὸ πίω “τῷ χε: μύλου 

ἐἰπαν τίσ, ἐρώδησιν, ἀπαρίψεται αὐτὸς ὁ ϑυκἣν Ὡ γξεμύλῳ. οὐ δὲ τῳ! ἱκαικοδβαίμεονίαν ετι 
μάλλον, δον ὦ χειρὸν μαγ!ασ' ἑκαίμολωμονία ἄνω “Ἰσως δὲ τοὺ ἐπαισ) ορϑωτιιὃσ' αὐτὸ ὄρη 

σγοῖι ὡς Ξ ἜΧΊ δι ὃΨ ἀποιξιὼ ὅν, μανίᾳ αϑβοκαν ἐοιμουιῶνεδυφοθκμεο ας. ̓: μάλι ςο» Ουκοῦ ὁ ναί 

Φιμι. ὁγοὺς οὐκ σι ἐππιλύσει “του το ὃ ̓πλόῦ τος ἀναῦτεβιλέψη, Φιμὶ εἰν ει! ὁδὸν " πρίων “ἷς α» 

θ ρώτοισ' ἀπιϑεὶ εἰν » μάζω πορίσειε. κακόμεξοσ δὲ οὕποσ. εὐ οὐ οἷς δ κοὶ ἄμεζος: ὃ δὲ "οὐ ἧλος 

οὐκοιῶ εἰνοῦ! ἰ φημι ὁδὸν ἑτέραν, ἣν βαδῦ ὑριϑ τὸ, ἀγαϑυντι “τόισ' αὖνϑ ρώποις ἐ ργοίσεποαι "λέγᾷ δἵπι 

δᾷ σὸν -αλοῦτον αὐαβλέψοι ποιΐσοι- ἐὰν δύπς προσ ϑεῖν ΤΡ κ τ σρεσται ἡ ἢ ἡ φράσις. οὐκ μῶ . "ὦ 

δλέψμκι ποτέ ὁασλοῦτος φαμὶ ὄνεαι δϑὸν ἰὼ τίνα ἰὼν, ποιύσει τοῦτο κοὺ τοῖς αἰϑῥώποισ ἀγαιϑεὶ 
μιθζω πορίσειον αλλωσ: Ἂ οὐκουῦ, ἀποφαντικόρ ἰθινὶ ἘΠΤΝ "ὀλέγαι ὁ ὃ τλοῦ τοσ ἰοὺ ποιύση, πίω 

“πινίαν, ὀύκυτι ἱμακοσαμεορία ΗΜ Ἃ δὲ ἑξὰς . ουκοιὼ ΕἾΝ Ἀωω ὁδὸν ἰὑτινα ἰὼν ὁ ὁ σλοῦτος 

λένε, τωνταν. κοὺ τὸ ἀγιϑεὶ μέζω πορίσειε σοὶ σ' αὐθρώπεις. «ἄλλωσ, οἱ γράφομτεσ φι; 

κἱ δι χα “Τὸ ἀρ ρὸν τῶν »οχάζεύϑοι Ἂν» μέτρων. δυκ οὔσιψ οὐ μάλα ἐκοιβῶν. ΟῚ πο «3ισ' οἱ οὗν 

τως ἔχε, οὐκοῖν "αι Φ»μι ὁδὸν ἡτίς ποιύσει τον του ἐυῦ θα δ δοῦπις ἀγειϑὲν τοῖς αὐδρώποιξ, πορὶ 

σείεγα; ὁ δείβιν, ὦ ὀλίγη -πὐϑὑ αλοῦτος. οἱ πολλοὶ δὲ λαμβάνους σὶν ἴω ϑεμ γι ρ πρὸς ὁ, Φεμὶ οὐΐς 

οὦ ποιύσει τοῦ τοῦ ποτε ὁ πλοὺτος ὦ Ββλίνε. φεμὶ δόναν ὁδὸν, ἰὼ τινα ἰὼν πϑρίσειε τ αὐοι ἐμό 

ῳ ἀγαϑοῖ: ΕΙ ᾿ τοῦτο γὴὺ οἰ. δὰ ὁ σλδρς βλέψον “πεῖλιν. δι ανίμφίτιοονςὶ ἑαυτὸν ππῖσι δελονότι. 

οὐκοιδὰν ἡ πενία πίω χεέμύλου εγώμδο.γίωὶ “τοτσλούτον, ὅτι πρ ὀς μόνους τοὺς ΓΕ ξεν 
δμοῦσ' 



ΔῈ: ον μὲδή ΡΨ ᾿ 

Πλοῦτος" 
: - δ] -“ 5, ἢ ῖ “4. Φἴ. 

᾿ηράρόσρ ξιξα δς δέσει" ρα δωχςθερίσοι ὧν, ΑΘ ΝΣ ἐς, τόνοι μὴ 
Πωρ γῦνυσ' ἐσιμκελειοθ δὰ 

Ην ἐξ ζνμ ἐρ)ϑ1: ὑμῖν" “τοῦτ πάντων ἀμελουσί νι αρ κπόδηι ϑιμἰνιζωυ 

Χριλῆρ, λυ. . χιχῦ το δὲ ἡμῖν παίνι᾽ ὅσοι υωΐ:ι κα τίλεξαι, μῳδίαρὅζα. ἑρζώ ἐ 

ὀιϑερώτοντ ἐμοχρήσου σε» εὐτέῥ 2ν ξξᾳς ϑερατρντοε κἶς ΠῚ ἐὐρλοκλιμλὶ “Τ1σ' ἐϑι 

Χ ρ"ὠνυσόμεθ ἀφίυρι, ου δώπου ὁ Π ες τίσ σκς πρῶγν ὁπωλῶν λάσει πίχμν μυτελθῶν,ἐαὐ 
ἔζεςινύ ὑμῖν ἀργεῖ ς ζὴν -πὺὔ 

ὁταν οἷς γύρ" κάκεῖνο ος Ἐχψ 'Χρ': κόρ λόνον ὀουλὸ μὴ Τίς, τοῦ ἀμελοῦσι. ἀλλωσ τὴ 

ἕμν ὀὑκωνέκθεῆαλί ̓τὐνὰ πλέ ἢ αὐδρα ρθε φῶμ. βζν, πρὸς τὸ ἰϑελΆσει 

ΠειΑγλῦδ᾽ ἐσσπρῶτ' χω τ ἢὐδές, οὐδῶῖν δρατρδιεῆς' τίς, ἔλεε πίω διύαμιρ. δ),ὸ ὴ 
τι μετω τοῦτοι μϑν τἰϑ). Κατο τ λόν ὃν σὺλεῖ ἐδήτου τίς λυτῶμ, ἐθελήσει τίω )3 πιρνῶν ἀππτορίθμη 

Κινδωμόδων πιρὶτ' ψυχοσ το οῦ Τοῦτο ποι ὑϑμα 5 δν προίποιξε διὰ Ἰξη» ὅπι 
ὧν ταῦ βεάρῶν ὑπο γα εαιβείρελεκιίαγον τὸ λά πεμοχϑ ἔ “δΊστων. οἱ ἢ ἀπίλλης ἀρ 

ὅλῳ "ρὐτο Ῥ 'γψπςβίοτ' γ»λὺ τ νιν. Χριἐσκ εφαλήναι λθυδὴν 
ἐξῆν λέγοντεςθλσνιο 

πᾶτε ίξωϑεν λαμβάνοντες 

Πειἕτ δέχ βφδοίκλί ἐν κα γρυδεε ρθεῖν. δὲ ἐσορ τοί, οἰ ρὗ οιοῦ). Λιρλυρᾶσ. 

ὄντι τοίνσησῆ» τὴ: δούφαϊνῳν ἐϑελύσε, »υσϊούντν. αντὶ τῶ κατὰ λᾶρορ. «ἢ, 

ὁντεμύροισίμυ θέσοια ξοκ τ εδηνπροννύμιφλεμειϑι. αἰ μὴ ἡ φράσις καὶ ω σώμα. 

ὧν! “μα γῇ ωπτῶι δοιποίμ᾽ κοημῆσ ἼΡΙκι λομόρφων ὡς τὸ μανίαν μεύρν, τῇ ρὴ 
γδνφούγᾳς. ἐρεὅλως ἐφὸν 

Και τί 7 πλέομ λυ ἂ, παρτ Ῥυτ [ ἐηρρῦυτοισ' ΩΝ πράπιατι πτιγοίο) τὰ 
Πρ μῦδ᾽ε ἐσν ταῦ τευ» ̓  παιθα μῖν ὧν διέαϑ" ἐγὼ ὃ ἀπὸτο, πραπματος δὴ ῥῆμα; 

Τὸν χειροτίχϑ ὦ ὡφστῤδεασοιν᾽ ἐπαναῇκ αἰ ζυσοικάθεβ! ὡς Ρ̓ ὕβριν ὑβρίζεις. ὧφυ 

νΦϑγᾶσ. Εμπὸ οσ' 
Διο τδ χρείαν ουτλσεν αν ητειμοτέθεμ 6, ὃν ἐξ4. "Ἢ ἀμημβο ΟΝ Ν 

Χ Σὺν σα ηρρί σοι τ διώαὶ ἐλοιϑόν, ταλλφώσθνναι βαλανέία, πιαπευπὴς αὐθρωπσ. κυ 

θίως δὲ ὃ πλέων ϑιύλααπιν πειρὰ Ὺ “πῦροσ- πόρες δὲ ἰινρίως ἐπὶ ὑγρὰν λέγτωι. κοὺ δὐπρος δὲ 

λὲν ἀὰ ὸν ἐπιρ ρέοντα πλοῦν ἐμ ἕιφτε φορᾶσ' τῷ ὑδωτικο ν πὖ ρον: "διαβάλλοντι δὲ οἱ ,ϑεῆα δ 

λὸ, ὡς αν ρον κοι κοὰ Ἅπίρο «ἀεὶ ἘΝ το οϑεῖϊ αλῶν ἄπιροι, " ἡ ππεροιμε!αφφησὶν. “( ριπαῖδες: “πολλοὶ 

“πιρῆσομ. ἀλλάπηροι ϑεῆ αλοὶ «ὅλον δὲ "οὲ ἀπὸ ἰάσορος! ἰὸς ἡνδραναόσε τί μιἠδεῖαν. αὐφρά, 

τνν δὲ ἐ ἄρνταιν ὁποὺς ὃ ἐν ανδραίσιν. ἀπὸ τῷ ὑπυκάλϑρου με (ρους ἴδ ὃ ὅλῳ. ὑππόκεντοι γουῦ δ 

εἰκύτης τὸ δεαυδῖι. [καϑοί περ ὁποῦσ' το ὅλῳ σώματι. Π αρὰ ταλεϊσων αὐεραποδεεῶν. τὶς αὖ 

-- “Νὰ ανιἤρα ποι τῶν λαβὼν. ὄριταιδὲ ὶ αὐνοῖροπποόν σὴς πωρὰ αὐδρασ ἀππὸδν, δοοθοι!. “πινηϊει 

"ππωλᾶν- οἶα τα δα ρθᾶν: «ὑιαταικ οὐδέν. “κυρίως δε ικατωδὰ ρϑῶν, ὁ οὐδὲ ρμασιν κοιμηϑῆναι- 
Μύροισι μινράσοοι κίακιτις σ΄. "τὸς ὑγρόν" κοὺ χαλσίμοιύ, πρὸς αὐτιδγασολήῳ Ὰ ἐρῶν. Ο υϑιμα πίων 

“ως ὧν. ἐκη]ὰ « γι ἱμώτια Φο ροῦσιν νυ μφίοι,πρὸ ὃς Ὁ Φαίν εοϑετεκμεήριον ὦ μαι τῆν βαφῆς 
οὐκ. ἔρτα διῶ σοὶ ἰφισι “ποικιλα ἱμάτια ἐπὶ δ ἴρ' ἐκοσμῆσεωι πίω νύμφα. Καύτοι τῇ λον “ὔλου 
πεῖν. πἰσ' 'χεθα ζὰ ἐἱὼ πλουτεῖν. ὅτε εἰστο ρδτεῶν 56 ζ.τε Πλὴν φύσὼν ἐκβαλανέου. Φλν 

κταίνωμ. ἐκέα λαμθου δ ,διὰ ὁ τοὺς πέψντας ̓ἀσεροιῦποις ον » δυμάτων, δοιὼ δ υχοὲ ὧν δαλανεῖοις 

Ἀαλίψνι: ικοὸ εἰς οἱ ρες " « ἐρορ, αὐτοὺς ὑβιόντως τυχλμ δ βκλμονι φλυκίαίγας πἰῶν 



Αριςοῷ ἀνδε- 

ἀνλλόσῶ ροσ' ταὶ, σου [( αν παιδαρίων ὑφπεινώντ᾽, δι )γραΣδὲ ὧν κολόσυρτ 
ὃς ἐρυϑήματα δἰκ γύρου Φθᾷρ “οὐρα μὲ “κωνώπων (ἃ νυν ιΖϑε λύγωσοι ῃ 

δ 75: Ἰὐλυςουτοὶοπιβκαύμαι Ἀέχῃ 
ἡκτάϊατο πυρός, ὦ, ὅτι Ὑτῦτο πλήν οὐ ὄυμ Οζσουι περὶ τίώϊκεφ αι αϑιῶσ᾽ 
γύτων δὰ φάνγυργθρ5 Ἐπεγεύρσσοιν Δ ρα ζσστ, “π μηδ᾽ ᾿ιαὐξισανίφω. 

το παρόντων. ὃ δὲ τολὶν Πρδ: δέσε ρύτὶ, αὐθὶ μαπήσις ἐκρᾶκορ αὐτήθκλίν, ἥ 
οὐκ. οἰνοιῦϑοι αὐτὶ αὐ... ὲ 

τὶ ἀδλαντὶ το ἐμὴ πρὸς Στηβαδααρία, κόρεωρ μερή, Ν τ δύσιν ταις ἱρείρᾷι 
Τὸ, ἰυολοσυργέν. ὅς ἔην ἧλος Καϊφορι χέ αὐὴ τάπτητ' σοι, αὐγὴ πρ κεφαλαῖ, 
Φρυχίνων συρομένως ᾿ ΛίΙῤ ̓ ψμεγάθηπρ, " κεφαλῇ. σἰτέταϑοδεῖμ πὶ ἀρῖ ὙΕ. 

Αἱ βδομι βοῦσοω. ἰδίωσ ΕΝ Μαλκχ πεόριῇ, αὐτὶ) μαΐζης, φύλν! πὰρ ξῥαφανίδῦ: ᾿ “ἰὐδλασ ἀφώνους οὗ σοάσ', 

βομβθέν Φησι κωνώπων ὸ Ανπὴϑ ὃ ραν, σοίμν οὐκ 
αὐ κοΐ σία γο τ αῤηλθμάκξαι, 

μι λν ρὔ»» Ἰδυονξγπεῦ ΠΙ| ϑοίκεμ' σλιν ῥ ἐρρωτήαν ῶ ταύ. εἶ εἰ ροίτι ἡρϑλώμ 

θυ πὶ ρατολάνηεντεσ: τις “γιϑώμ “πόσει τοῖς οὐ δὲς οἱ γρῷικὸν ὡ σοί “αν. ὅσοι ̓ 
νὲσ', ϑηλυκὼς ὀρβοϑι ᾧ φό 

ϑέσῃ “τοῦς ὡς κὐμωππος. λησ 

ρρῆσι φὲάἀρσιψικῶς δ λύγονται, οἱ δὲ σωριᾶσ, ἀρσενιϊιῶς λῴσουι Ω ψύλλον. ϑιλυκῶσ' δέτιμδο» 

“αὶ κωνωσεί ἈΡΊ »οὺς ἀπΠιϊιουσιὶ ᾿ἀλοῦσαι Φ πὶ αὐ κώνωπες. “Βα ὃ λοῦσαι περι! ποτ." Π " “περιϊ“57 ὦ 

στοῦ!. οὐκ. ἐρι δὲ ἀλλὰ πρὸς ποὺς Ὑύλλας ἀποδισῶκεν. ἰδίως δε πε πίω Ὑνλλανβομθᾶν. οὐ Ἧὴ. 

προϊᾶσι φωγάν. ἰκώνοοτχοις δὲ λίγ4 τὸς ἐμπιδδς. Αντὶ μϑν ἄρτων. διενάνολαν ἀρῃς .» ὺ μάζα 

διὸ μϑὴ ἄρῃς “πεόλαι μεμάλακίαι. ἢ δὲ μάξα γειὰ. «μακρὰ δὲ ϑυώα ἐπαίμηκας οὐ ἡ ἢ μίτ οὐσι 

πὸ ἀλδυρα. Ϊ «νῶν ἐῥαφανί σῶν. «ἥ ἐκ σ΄ " ῥαφανίδα, ἰὼ ἡμϑσ ῥάφανον. πῶλι ν δὲ ῥάφανον 

ὃν ἡμᾶ; κ ρμάμβίω.ἐ Ε ἩΡΗΝ δὲῤαφανὶς πωρὰ ων ῥᾳδίωσ Φαιψειϑοω. λόγος ἃ ὡς ασεί ρολϑῥνοᾷτϊ μ᾽ 

αὐθσιμ' Αμὴ δὲ ϑροίνους: ϑράνος, ὁ ποππῦδν ὁ. Ὁ 6Ν ϑρηγιδ ἴσως “πειρὰ τῳ! μινπῇὶ «κοὺ νεὸς "ραν 

γθρ: ιεἶϑεν κοὰ ἐραινίτας ὑποκορισικῶσ ὡσ᾽ πολι ϑη, - ἐτυμολογξντοι δὶ παρὰ Ἃ Ρ ϑυρϑναϑω. ὦ τς: 

ρὰ δ ϑμδῦνῳ Ὁ δδι μαϑῆσοι. Φ δὲ σοί μνου, δοϊκξ ἀρ σεν ἰοὺς ὀρβοϑτ ὦ ὡς διλῶὶ ὁδοιιατεα δος οὗ ὁ 

΄μκα ἀν δίωλω. ποωρακόμϑμος ἃ ἡλα ὃ μέσεσ' ὅγιι κοὺ οὐ δε αλύσενῖ ἴαγα: ὅϑεν μυτοχῇ ὃ ἑαπὺς κρὸ 

ἐξαὐγῦ. δρα δὲ ὅτι σοί μένου κεφαλήνλέᾳμιυτοιφορικῶι ανω, πρὸς Ὧ κύματι. «οὕπω δὲ 

νὴ πιϑοίκννς τολέυρα Ἂ ταντης τολάγιογ. ἐ δὲ πόμγου κεφαλίω λέγφν ὄν αν αὐτὸ σύμφωνον ; 

ἴω πῖθου κρφεμνον ππιρὰ ( ρρδλρον ἰμεφαλὶς γα Φόρυμα Υ̓ κρήδεμνορ. ὅτι δὲ ἀσαῦὺ τσ 

φούμινου ἡ “Τοῦ σοί μνου κοὺ Κ6ιδ' λέγιτωι σοί μψιος, δειλώσεισαον κὐὸ ὃ ὁ ἰκωμεηίκος: τινὰ δὲ “δ᾽ αὐτί. ΄ 

γράφων, αὐτί ὃ σοίμινου κεραμισ γράφεται. Αντὶ λμάκϑασ: μάκσρα καπὸὶ τουδὶ παλωιαὺς 

ϑυώα ἐπδιμκης οἷν ἢ ὑἡμάδουσι τὸ ἀλῶρα, δθοναοὼ γνετα ποι ρὰ ὁ κμάσω γον ἱμάκβα. ὅϑεν 

κὺ μεμα παίνον προθρηταω. κοὺ ἡμαζαπ ἥνεταιοπενίας δὲ πίντως ρον κοὺ ἡ τοιαύτη μαίμγρα, 

ἡ ἐκ πιϑείκνης δι οὐ δὲ αὐτῆς, δγύλου σινεχοῦσ, ἀλλὰ ἐὐλλε γύας: τί ταλϑυρα εὐ τ μάῃμια 

ἦνε τω, ποικοριιμ ῷσ' σδὲ λέγυται " ὁ αϑοίκμν. κατα ὃ, πολίχαν: ὃ ρα σλιγηρις κὰδ μροο ὦ ́ 

γοῖς, “ἢ φέμα ἰμαίλλου: ὑποιναφορείεὁμ διὰ ΦᾺ εὐπὶ κπροϑέσεως ' “Τοιοῦτον γε Φ αὐϑί ματι: ὃν 
αὐτὶ τοὺ περ: ΝΠ προς ἱεφαλαίε αὐτὶ ἀρρου, αὐτὶ μάζας αὐπὶ ϑράνο υἱ αὐτὶ μεκ γρασ ὑε δίτι 

κϑὺ ἐπιμονῆς Ἄ το ἐοῦ τον ν δῶμα; ἀσείωο δὲ ὁ χε μύλοι τὰ πρὸς “ἰὼ κλίνίω ἣν ἡπεμία ὧπι κὼ 

φρυσ' τώτυτο ς δυτὰ Αὔραοντα νυμφικὰ ἱμάτια, τίω ριϑᾶσομ σιδά δα ρον φὸ ρμὸν αὐπίθεσ, “ 

ῬκΩ 



ᾷψῳ, ΤῸ 

Πλοῦτος 
τέξει 

ΠοΣὺ μὰ τὸρε μὸν Οἴον ἔρις χη ̓ πποχ δ ὑ δῷ πρόσω: το καὶ ποιδ κακῷ 

"4 ρ"Ουχδιωδέτρου τῆσ' πρωχ ́ σωίαν φαμ ἐἰνον ἰδελῷϑ. ἀγα ν ἀλῳ 
ὁ ρακ «προς 

ΠεΥ γμῶσγ,, εἰ αστερ Ἂ νϑρασυξύλῳ δγονώσεον ὅγαν ὁμοιομ: ἀξαλωδος 

ΑλΧ ἐχλύμος “τοῦτο πέτρρμθε Εἰος.κ μωσύ δέγε μέλχᾳ. πίμφνα ἐσ ἐ- 

Πτωροῦ μδὰ φϑΡίοσὸν σὺ λέγεις, ψμν μηδαμελοντοι. ποιυξησιν ἢ ΦᾺ 
7ὔ -“ 

“πενιοισ’ ἀμὼν 

ΤΞ3 πέντ ζῶν φ4δ0 Αϑρονιρυτοῖσ ᾧ γοισ προ σύλοντοι. Υδωρορακ εν 
Περιγέινεαϑοδ ̓αὐτῳ! μηδέψιμὰ μψ “οἱ μηδὲ σιλεέπελν. ζω αὐεκρέσω. «ἑ 

Χ ρὥσμκικα ρὶ τῆρ, ὥδα μα τερον βίον οὐ Ῥυ ὑκατίλεξ ας, πὸ μέτα Φορᾶσ 

Ετφ σοί μϑιμοσ Ὥ μοχθήσοις, Κοετοι λει ἌΝ μὴδὲ ταζέρομ: ἀκα " 

ΠυΣκώή 4ν τεῖρΆ ζω μῳδιέν ΜΡ ασουδεζει εἰ οἱ μελήσει, } ργίνε. “δονήνο 

Ουηπνώ σκκων, ὅτι σοσρλόπον πῶ φέχω βελγίομ αὔοῇροις λι. “ἔπ λεία, 

Κα, ὁ τὠμδινώμεν ον Ἰδίανυπωρὰ τῷ ια ὺ,  δοιγρῶμτισ, πενίασ' ̓ναία 
“πενίαι μεμα 

Καλπεορώδᾳς φῦσα χύκυνμοι “φήομ ἐσεἰσιν ἀσελλῷρ' ὙΝ Ὧν μι “μᾶ 

Ραρομοδὶ ! [χιοὶ,κοὰσφυκώδεισ, Ο τοῖσ ἐχθροῖς, αὔδιοερ οἱ» πόνῳ πλλρφμδν 
Χ ὐπὸ ΤΏλι μοῦ ὑ ίσως οὐὐν χοῖ ς ηὸ σφρηκο δεσ' σὺ τορίζ4σ, Ἀδιρῶσ' ἄρα 

“ίνεοϑι οὔζηρμ ἐ εξ 

νφγῖν, ὄρατωι. «ὦ ἰμωτούγν σπορίζῴν “το ὁ χεέμλι. δ δὲ πτωλόσ. κἤβα δ πτώοσφμπίρτας. 

Οἰηῷ καὶ Ὁ πρὶ βούλῳ. «τὠκὰ δμκοιαίζφησιν. «ὡσ᾽ ὦτισ' λέχι δγονύσιου τὸν σβωλη τύραννον, ζοικοβαα 

ὑγασυξούλῳ τῷ λυΐίιον ,αὐδρὶ Φιλοπόλιδν (ἃ πιινὴ: κρότον: Ἄόγου δϑ οὕ τε πὸς ἀριφανφε αὖ 

τοῦ για τοὺ Ῥ δ᾽ πολεμίωρ δίκαν, χοὺ δε ότι κιυτέλυσε “τίω δ τυραν σὰς, ὠπορθ’ γολὼν 

κϑὸ 8 αὐνδρ ε ἐκ πεσών, μετὸὰ τοῦτα φυλιωὼ καπαλαβὺμ οἰκαθᾷλον αὐτουδ᾽. αὭλωσ. μόνπρπει ὅ 
ἀξιοματκθλι κοὼ αὐϑθούδιεσ'. "ὡς ϑραλτισ' ἐν Ὀρδκινησίᾳ. δγονυ!σιθ δὲ ὁ ὁ ῥϑύτις φαίνωτωι μιρεινό 

ἐδνθ». δ δὲ ὡς ἴοι ̓ἰ)ϑυοπελας. μήποτε δὲ κϑὺ ὃ ὡδὶ τίω ὄψιν περισκυ πᾳ ὦ ὡς ὁμοιουντῶν 

σφόδρα αὐομοίος, μλλον δ αὕτισ ὑπονοίσειομ ἕτερον δγονυίσιον ὑρασυβούλον, “τῶ μωλυτ᾽ , 

πίωσ' ἀδιλφὸν ἔπι σου συονέας ὅινα. κϑὸ οντῇ ιλι οὐ δὲ σαζφέςερον δἰδὲν καὶ κα-τοὶ δΥ δυμον. ὡς 

ἄτισ λίηι δγονυσιον ἣν “ξωλιτύ ἜἜΝΝ ἐοιβορα ἐρασυβούλω (} λυΐμου ,αὐόρὶ Ο4λὸ “πὲ Ἂν 

Αιδν ΙΝ “πεν τσ' κρόήονι λόγον. δὺ ὅτι ἰκαντέλυσε τίω ΤΥ χ λ' τυρανμίδιε. ἄλλως. οἱ λαῖκε σὰ 

μόνιοι κρατήσαντες ΠΣ αϑἰωναήωμ, ἔπουδαν λ τυραύνους εἰπὸ ᾧὶ πόλεως οὐ ἀϑίωδ μισ’ δγα “ 

τρίδῳν. ὃ οὖν ἐρασύβουλθ᾽ ς γραφὰς ὧν Φι δεμιοκ ραπίασ καπίλαβε Φνλίω Φὰ «ἢ εἰιῆσ' Δ» 

πούτιμων αὔνων. με ἧς καπίλυσε του Δ. συονυ σι’ δὲ σύρων ὀμθὲ ὠσικελίᾳ. μ᾿ λλως.ὃ δ σὺ 

νυ οὶ, ἐρμανής. ὁδειρασύρελοσανους: ἧ ἢ διονυ)σί ,τύραυ ὁ «δὴ ϑ ρασύβελ ̓ἀπελλσῶ σιν ̓  τοχϑερασύς. 

Ω. σμακαρ! τέων Ω Ὁ δχματερ. ὅτι ἐταλξιδάσωυίϑερρκα τεχρήσειτο αὐ αὐτὶ τομακάξι ὀμὴ ἄρα παίζᾳ. 

διὸν νεἰερέξιον. “αν. δ φσρόϑοισιμ ἑλλίὼ ἐπειδκιτεστοροίδοξον ἀῤιῦστοσι λεϊλιάζφνθβοα ἡ ἡρά 

"λᾷ: ΡΣ ἀρ» λλλιὶ Ῥυ ὁ ϑόυ ὑ τῶ τ ὴ οὗ τοσ εκ οὐστιοτῆ πενίασ' τοιαῦται λεγούσης οὡς πῃ λεἸλιαζυνβοῷ, 

ῳ Ὁ Δίμαπερ. «ἐκότωσ' δὲ πρὸς τίω γν ποιέντοι σὸν λόγον ὡσ' ̓γωργόσ. Σφνκώδεισ δε] οἱ 

κατὰ ὁμίσυν ὡς στβακ δι’. ἡ ἢ πιϊε ροὶ ἐπεὶ κοὺ Ρ̓ φωὸμ πικρὸν ἴβι σῴφύδρο,, ἃ «ἅμα ΓΝ ὅ Τί δι ὅρι 

γ 



Αφισοφ «νι» 

Ἰαύτεροι ἅμα υ υΠερίσωφροσοιύεφύδωρι νυγσερανε στ ῷν ̓ κἀναδεϑοίξω» 
ὅτι (Δι σενότεροι  ἷε » Ν᾿ 

ἡγοίδόλι μώτ ὁτιμκογειότ οἰκξίμεπἴμιξ,. .72 λέων δίς μύξρίζειν 

τοντι ,ὠςσφῖς Χρ. Παῤυγοῦῶ κλεήϊ 4ν κόσμει ἐν δ: τὸ σοι ἐλουσόγορετῆην, 

(εις. οὐωσσκλη ΒλιΝὴ ηὸρ σῇ ̓ ἀγεδᾷ λαθένν αὐ χόν͵ “πῶ: οὐχ! κόσμει δν 11. 
ρδἰβλ. 7 μά Πε Σκέψαι »ἱ νυν γ τοὺς “πόλι σἰ τ ζοντο ὦ Ὡς ὁηῤτανμ 
Διςος τα κάτω 
δριχαισέραν ὥ σέ σένετεν, περὶ ὸν δῷ μον τἡ τίω γἐλιν εἰσὶ δένεαμοι: 

ὲ ὸ γοργὸν νὴ Γ λατησοιντεσδ᾽ οἰπρῆβικοινῶν͵ τὸ ῥάβα ̓ἀδικοιγεγνθη!}: 

αὐμέννον. τοιξ ἔπιβου Αἰ ουσέτε τ πσλυθ4, ῶ σα! δώμῳ “πολεμιούσιμ: 
κε δ οὐ σφῆκ ΧριΑ͂λν: ἀψλδᾳ Τότωνν ἀδὲμ καῤ σέρ σροῖρα βαίσικ αὐ ὅσοι: μιΐσον. ὙΤόσιχ 

ὑρῶῖς αὐρδίδ δ Α τὸὼρ ὀχθηϊόνγ ὅϑὲμ κλαύσει. μη δὲν τοι τα γεκο μῆσῃις 

“τοῦς συρξ! μὴ ὄτιπ ζη τές τοῦτ αὐ κ΄ πεήσεὶυ ἡμάς, ὡς ὅδ ὀμιείνων 

βϑιυνμδνος,λ. Πενΐο ΆΦΊσ ΓῸ: μ)σύγελέγξ μι “πῶ διύιασσια π᾿ ΝΕ 
λὰ κούφως - 

ἂν τωσώματ' Α͂ ̓λλαφῷ ἀυρ "Αἥϊερυγέζηο: .Χρ' ὀπφασοίσ' 
ά ἀπαντ Ρ 

ἐδ οὶ τδληφὸς Πε: ὧτι βελγήους οαὐστοὺς ποιίί. σις εψα ϑι δι, ἐξ μια! σοῦ 

“»υα' (29 β'σαὐ Ατ τος [δον τ )ὲ ΞΡ Α τ᾿ σφύ ὃν σῷ ῥοβοίυτοισ' εἴριςος 

κρμήνν γρσῇ Αυτῦϊσιὅτω δα τ αὐσκι4ν χάλι γὃν πρα ἀγμυϑῦ, 7 δίκαιον" 

μπτες δυο “ὁ μὴ 

θυσοιρίκέιν. ἀποϑίᾳ ον. Ρφ,σω Φροσύνεσ'; ἡδ. καταλέβα σε τολαγαϑεὶ ἃ « Σ δαῦ τὠδατίςγίν 

νον τοῦ νων ᾧ Θουλεποι ἀπὸ Λαξωὶ ΝΣ δι σ Ὁ ροσευϑες αἰηία ἔδν. ὥς ῷ ὁταλοῦσς αὖ αὐ τοιναντῖον. ἐκὸ 

σῶς δόπε Δανακδ) δέξο καὶ "ἡ ότι γιϑφώδειςῦ "δι Δ Ά αν ον ἐμ το πσλούρον γρειϑου, Ν ἀσεΆ, 

γ'ς ἴλεγϑδο. ν ΟἹ Ι» -σλᾷςος ἐὐϑίοντες Δ πρὸς τοῦηο καίων φοροιάσιν. Παρνγοιῦν ον "ονειρωνείᾳ. ἔσεξ. 

οἱ πένμτές ἰυλέππουσι δὲ ἃ ἀππρίαν. Πῶσ ὁλὶ ἐιόσμιιον. πειράσαι λαλᾷν. δὴν δὲδ ὑπερῷ 

προ υῇ λέχι πειράζων θ᾿ χλϑναζωνὴ δ ὅτί δ πουλαιὸνυδγεβέβ λιν Μιλοπὴομλφωραϑὰς "λέ 
ωἱ ̓ς ΠΗ Ρ,Θ. ἀνὰ ὀ γιὸ ἰυλύππης λανϑεί ν4. ἀνχρὸν δεηδονθυ μεμα. ἐπιξουλϑύκσισε. δαβαυφαν 

ῥῥγρας ὡσσὼ ρβαλαμ βαϑοντεῦ στῶ ρὰ Ὡβασυλείίων ἀσίμφορα τῇ Κ' πὐλφσυμβελθίουσιν, οί. ἐῶν. 

νγχές αὐτά, γου γι ἀμωύαιϑουι Καί πῷ σφόδρα. σιυνομνξι δειρφοιζό δι» Τὸ κατοὶ ρ ῥητόρων 

πράπμα δασύρᾳν. δ σὲ βυίσηκανος «-σλῶς ἀθλλοιδουρίᾳ τιϑέα σιν: Απὸρ ἀχβήονὴ ὅμως φισῖῳ 
ἐἰ δι ἀλιμθφς μὴ μάγοι φρομισισ. οὐδεν ον "ον τοὐπὶ πείσι, κομήσεσ' δια τὶ τοὺ πῆρ φαννσης. 

“γὰ τοῦσκὸ μιν τοὺς ἘΣ μιεποι φορᾶς δένδρων, ἁ πίω κόμίω ὑψου ἐ ἐχούσι. τοιὅγο δι οἱ οἱ 
πέρφρονες ὑψοῦ τί “ωμίω εἴ ἐρροντές: Κι εὐ πτερυηζ4σ. κοῦφα ὸ μου ποία δια λίπι ἀπὸ γ᾽ 
γεοασῶν. ἃ πειρουζουσι δῷ ταὶσ-πτέρυγαις: ὑππεόϑο διοὐδωύαἶ)νς ὅτο (Δσὺ ϑέλάς λϑν ἐπῶν, ὦ πεῖ 

φάξᾳς. οὐδὲνδεανυᾷς. αλυς, ἀλλὰ φλναρῶς διὰ λόρωρ. “Ῥὰ πτερὸν "λῶδες (Αϑορυβετικ νι 4 [κοῦ 

Φαλαλᾶσιι Ἢ μαυτοιοπονέσ. «ἀπὸ ὁ μετα φορᾷ δρὸ ὀρνζωρῆβ μὴ δμιυα μὴ 'πέτεοϑι διὰ ῥέρα χὶ ὯΝ 

ρει: ̓ὄυτς αν τὶ “τῶ πειρζς σρλλάς ανηνυϑηουδ' ὁ ὁρμασ. ἀιαϑοί τῷ καὶ αἱ οἱ ἐνεοτϊοι πειραύζοντες τίω 

“πτέσνλου ᾽ γυμναφοντεσαπραπ τον ἐλθοῦσι πίω φβιπτήσεωοσ ̓Φοραῦ. Α-πὸ δδηπιίσίον. δυρέρδνν 

ἔδι μαθφν “ὁ δι κιίθον. ὅτε Διο πτοῦ δες δ ἃ τον» μισυῦνσι του σοι τίῥ. Τ νη αΦήσεις. “διαῤφιδ' 

λέγιται 



Πλοῦτος" 

Χρὴ ὅδ « φισέις ἀροῦκὀρθῶ; γαππὼ Ἰσφεν "ὶ κ ραάτι ́: λύηιται πρόραν 
Κα 

ἐσα ον: ῬῊῊΝ 
ἐκέι ΝῚ ὋΡν “λον ν ἔχει ταύ εν δ᾽ ἡ μῖμ ἀημσέμπε" ΕΟΤΕΝ ΕΘΗ 

ΠειΑγνὼ ὠνερονικοίς, νώμ Γὐνβγλημοίμ τις τ φρίν εἴμφω.- “πέμπει πρὸςή, 

ὀξὺς δώπτν ἡσένε Τούμθι γῶτόγε ϑὰφαρεξδ σεν ι8 ως. λφίδιμον. ἃ 
ἐξ 'ν καὶ 

Ἐ ὑπλότει τὴ τριῶν αὐνο πὶ ὀλυμσισιὸν οἱ γόνα, γὰρ ας ἐμέν γτον ἢ 
ἵ ἥ στὸν βλεψύδομι 
γνατὶ ἑλλημασοῦπο νἵ "ἀεὶ δ γουσισέμϊσξιωα γείρε, ἬΤΑΣΥΟΤΕΣ 
Ἀγικώρυῆ εν Ῥαθληχὼν στοὺς νικῶν τα’ ,5εφανώσεις “ὁναυτης λόγον, 

Κογίνα σεῷ αὐῳ και χυσῷ μαλὰ ̓ ἰχρῆν, εἰσεῤέτλδτ' ΔΆΝ κρρνεῖα 
φυμ. ̓ἥγοῳ ἃ ἀρ 

γχέκις μωρία; ἐσκοτισμεβοι κ᾿ φρονέιν. "ἥἄγομία σὔδιρ Ξ ἀμβλνωπμωώτορ. ἅπισ ἐ βῆ) ῶ τ 

νεφύλαις, ̓αὐηὶ δὲ τολενώμωις, πον θα λήμαισελήμι δέ, ὁ πεπηὴς δκ φνομ. δηρικαϑεζό: 

ῥϑρον ἐλάηῖᾳ γυδ ̓ὀφϑυιλμούσ. ΝΣ πρόγτων Αἰίερνον πτυχὶ ὀρλήμας με γίλας ποι. σι 

μαίνφἂν ὁ τετυφλο μοι πὸὶς φρονας, ὡς τὶ οτούρλήμας: ἐν ντες ξβοφϑειλ Μ Σ ἐμαδίζορδ)παὶ φον". 

Κοτίγετεφανῳ κοτίνου σεφανω σεζφανυϊσεις ανεκρυ τῇ εηουῦ νικώίντους. ἀκστίνῳ δὲ ἐσέφομτο. «ὠλ 

λὰ ἴρφλκαλλισεφανου ἐ ἐλμίαι ἰιλάσωι ἐξεζανανηιούν ἀκ ριβῶς μ᾿ ἀιαλλι έφανθ᾽ δυίλαα 

λέχγται. ̓ηαύ τής δέτα ἐφυλλαὲ ΒΑΡΕΙ͂ΑΝ " τοῖς Λονποίςς ἐλαίαις ἴω ὲ αὐτκ. ονοὺς λει τὰ λοι. 1: 

1. δηρμοῖοῳ εἰςφαυλιζορτιλύχι " Κότίνε ( Αρισυτέλης ἔστω Φυσὶ ψ λέϑιν πτοὶ αὐτῆς, 

εὐ Ἰρ᾿ πωνλόρ ὅν ἐλαία. καλῶται δκαλλιςέφανθ. ταύτηι ἐμαπιλιν το : φύλλα, τίς λοιπῇ 
ὁλαίμις πέφυκεν. ἀἐεσίτε “»υδ πτί ὑρϑυσ' ὡςπῷ ἡ"μὖν ρυεθς τουδ ἐκεφαϑες συμμιῇ “σ.1» ταύτης 

Ἀαβὺν δραίυλῆς ἐφυϊοιν! ϑλυμσιου σιν. ἀφῆς οἷσεφανοι τοισαθλιγοις δ δοϊ) ." σι δὲαῦντη περὶ 

τὸν Ἰλιοσὺν “τοι μὸν. “σου, “πολ ηΐῖα μὰ απέχρυ σονπεριῳκοδύ μι) δῖ. δζυμία μεγεἰλετρίϑέηομπ 

αὐτηςθζιν. ἀπὸ χοού τησ' ἴφῷον λαβόντες "λέίοι τιν, αὐλδβ εὐ ὀλυμιπῖᾳ, “ουδ ἡ σεφαύους τῷδὲ κω 

μικρβφασιν ὑρμοῆ ο᾿ ἐκφαυλίζοντι ἡ ὅπρα ἀπο λέτῳρ ὡς ἐἰω ἰμοτίντ ἐσεφανῦψηοὲ ὁδηλόι πίω ἀσ 
γριόλαμορ. δὰ μα δ) ὅτι νὴ ὴ χελσιμθ, αὐτῷ λίβις οργεὶσ ἑξης κατα γριονρθύσει ὲ ὑχειμυλθια 

"Π νὴσὲ ρθια ελασῆζαι, ὅξολέσειν κοτίνου σεφαύῳ  τεφανω σμιφνηρυ πὲ: κόπο ν σοιϑέμϑμθ πε 

εἰ τίω κεφαλίω. “πιὸ βη ̓χῇ ἃ ὁμιότινθ᾽ Ἐρικοῖ ῳ δ δελοῦττι μεγίλι ὀργά τἀγ δέστο) τοιουου 

κοτίνου τώφντού διλαδι,, νήσες κοτινοῦ σι παγίδι μα, διὰ ὁ ποιούτοις εὐθυϑηνέναϑτω φνγῖσ, 

ὡς τ ωΣ γυπὸς δειλοὶ. ὡς ἡ Δἕσε προ τόποι ἀπὸ Φυ Ὁ κλλσινερρν,τῶρν Ὥλιντοι Δαὺ». Ἀυρρι 

γοῦς δ γ0μν υ δέμθ'ο ἀπ κὰ μινρρίψας ἴλων. ὅθεν αὐπδομνρθινδᾷς κὶ " Χρίσιυκι ρισιν μν γθινοὺς: γᾷ 

“Ὁ ὑσερθ ῥα ὅς. “π εἤρι κα Φυομθῥων ρβὰμνων ὥν οἰδημό τοι μν ,»ρθινῃσιθο νὴ, ρα μιυούσιθ᾽ κοὰ 

ἀἐρακοῦσο λέ). δὰ πὶς ενοσ τῇ ἐ ΤΡΕΝ ῳ ἡ ὑποντήι ἢ ἢ σθαι ἀὴρ Ἂν φυτῶν ξκ φασωνκς 

κλῇ. βατοντυθσο ἑμίλυτος ποτε δὲ α) ποδλὰσξε ἐχ αἰτῦς ἐκλήϑηΣ ΟΝ καύσις πιτυοσὶ ἀπὸ τύφου ς 

πέρου »ὐλὰσ᾽ ὕοντος αἰπυας, βῶνς ἐκόνθύης “πουρωνόματοιι: ὀδὰνῥοιαῦ δ᾽ σύπτοι πεπὸ ὑγϑεὺσι ν- 

: ἰτέον δὲώ: ὀρυιρατεῖ “πευρὰ γῖς ἀπειροπέροις ἰκότινον σέφανον ὁ ἄνω ἀν αὐὸς μόν Φντῶ ὧσ' 

ἐρρίϑα κλῖσίς ιν. δὲ ἱομ ἰεδσ' ἐδίλωσεψ ἐντελδεν ΥᾺ σαζϑεὴ ἄνα ὶ μὰ ἐκὀτινον τὸν τοιοῦ τον 
λέπϑιι σέφανον. ἀλλ᾽ ἐκκοτίμου σέφανεν. οὗ τῶ δεκοὺ τοινα οὐχ σλῶσ οὕτως σεέφανθ΄ἀλ 

[ λβέπ ταιμίας περιδλιεσις ἘΣ εφαλᾷ. ταινία δὲ, ςεγόντι κὺ ἐσίμυκδυύφασμα. ποινόπε ῳ δΐ 

ὁπῶν φασκ « Διά ἵροις αψασῶν. δπελίζᾳ ὀγόλνμπιακὸν σέφανϑγ. ὡσ μὰ ἀσὸν οἰ ὃν. λίγον 

Φύπωσ ὑντῶ δν δῖον εἰς φλυουρ 74 όϑοι ἰκαϑοΐτι σ' (ζὸν δ δ᾽ πουλαιψντοντίσι περι ρονϑοϑαι «ἐσ 
- ἢ 



Αἱοισοῷ δ ουδ' 

ἐσι δὲ οἱ κϑ ὁ ἡταΐ Χ ρ'Ουκ. δι τούτῳ δάηρυδῃ ΓΗ Ἡμῶν τ ̓πλδον ἐλεεῖμοξ.. ὶ 
ξ4ν φασϊδνκω Φειδόμϑνος καὶ νὴ ὀυλὸμϑρος τούτου μηδὲμ δοι προνζόϑϑλ μιυκονπρόςο μοι 

ἶ ὁτητο ἡγον “Τ2) Λήροιν οὔ ο«οἴϊδῶν “τοὺς νι! κων τατ,ηὀνπλζηον ἐφπδο τοι γῳ" 

κα τώτεδν λῖσ ΠεΠπολυφι πενίας πρᾶγμοῦ ἡ φητεῖς αὐντῳ περιοίψα» 

γο ἀρνρὸ ἁτον Ἑιυσλούσιοσωμ αὐελθῦθε Ῥοσ' ἐϑδύτωσὶ "οὸφι λοκερδεῖ, 
γραφόμηε. “Ὁὸο-ὥν 
παρὰ ῥλόριον Χ Ρ: .«Α ἰλλαγέσδζες ς ἐξολέσειε, Κοίνου σεφαῤῳσεφαὐιώσεισ' 

δγχάφεται μὴ ΠετΤὸ Ὁ αὐτιλεγ τολμαν ὑμᾶσ ;ὡσοὐπαῖν τέρα ρἰθῦμῖν 
δααφιέδακα ᾿ς Δι δ Ἰδπερίαν, Χ ' πῶροτ᾿ ̓ἐκαίταρξξεουμ Τδρπυϑέϑω 
τοι τάρ δ  λευσι, ας τετὸ σλύτεῖν ἐπε γὸ “τεηνὴν βέλτιον φησὶ )ϑὲ αὗτα, 
σηαμεμῷ δυτίαν 

ϑ0ς ἀφ εὐ φο 
νὴ Ἀφοιόεασα ἡ Τὲς δὲ πένυτοσ ἢ αὐῶν ἀρπωζάν πρὶν κατααψεικῷ Ξ- 
αὐϑαρέ. αολίεύρε, 

-» 

4“: 1| 

Τὸς κι  ἐλουτοίρ νὴ τλλσ ποιῶν, διεὶ πνὸν ν ΚΕ μῶν ατρρ ὀσοι. ̓ 

ὀρνραδαλάίβιος. «οἱομει αὐϑηρύσπουδ " ἡ διαῬίβω " ἐαξικοπερὶὶ λθριαυπερλοῦ βιοντῇ δ Σλιαϑ δι ἡ ἵνᾷ » 

οὐἴρλλίγῷν Ἄκροις αϑοισῶν τὸ πικρή; δοκὴ ὁ) χῶς νϑῶν. κα ὅτι αὐθιρῷ' τεζφαύῳ Ξεζφανδ,ὠσ' ὃ“ 

ὃ νλφριδοντιὶ ἀδτι λὴ ἰὼ ἀρθιματοφαναρίαν: τοιοῦ τόρτι πούζᾳ περὶ κορυλοβόρνισι. «ὐϑειναὶ 
δάτοι ἢ νοῖ τοῦ "λέξισ' ὠρὰὶ ὄρνιϑος ὃ ὅτω λει λϑρου. ὀδαδι Φϑϑ» δὲ δεώτινα ἱκουρέαι ὡς χπὰ 

ποκέιρω. “ἐδέανα δέν γτοιυ τονὐβιγοντουῦϑει πῷὥτεφανου. ως νὴ ανάδς τοργαωαικ ξιθ λα ὀηιθ ὃς ἃ 

αὐκδέσμν λέγοις “Ὁ λεῚ δα πεμων πῷ δ δανα δεῖν λύπαι υβοὐδυῤύ δι. “δ δότοι δγάδα, οὶ 

κόσμε βασιλιίιῦ τογπερίδου μδνου Δδλασώμανρσ. Ζντεισωῳ ἢ πιριά γι: σὐνλ Ἐρδιπροσε αι 

ἈΚ 7.) ῥαυνδ δίδανου μοι, οὐ ξητεῦρ ὁ μή "ρῃ ἐντῷ ρθελφσδείμι μῶμον αὐα μιὰς: “πὶ καθὸ σι μεῖ 
νόμι ͵ τογπεριαίνπτω. ΧΩ τὰ γουϊουτικὰ περίαπτα. διλοιδὲα παομώ ρησίντιναι ἱλίξμ: ὅϑεν ̓  τὰ ρήϑένσ, 
χὰ περία ππονῶν ἀ ποίῳ ρυλϑμων πρσώβαι ϑυὶι ἀσιροὶζφαῦλοι ( ἔλειμτο, φῶ διαῦται. ὡς ὅναι 

μα οϑανηρυδ ἀστοϑω ρεΑϑδύποδβηριστωνδς ὀλιαίζοισιν ὑποιζτοί. ὁδεονελόύϑε ροφκακί οἱ “Ζῥονόμα 

τοῖς τῇ βαὐελονθῷ, ὅττι. ἀςιδεϊια τὰ ρετέωώμϑι αἰοσδιλρύϑε ρδς: ὃ, αὐτιϑέτως Ἰφφοσωλῴ, δδα στοῦ. 

νος δεόντωσ. αϑελφύϑερίθ' δεὀμινγοιοῦτος. αὐα ὁ μα τατικἠμέιίιας οι σι κθῦς διαϊκεμ ὁδὲ Φιλο 

μι δός, εἰς ταν δ κᾷ τεραψελϑυϑέρρ. εἰκὸς Ῥψδὸν Φιλ οκ δ, Θομεηϊερολίγον ὄνοι ἀντοιῶ ̓ ανελϑὰσ 

ϑερον. ὁ δὲκοτίνα σεφαὐῳσεζανώσασ, ποιεν σῶς σὺ“ ολογξι τοι! πϑταιὰ (ϑαψωπέρω , ἐϑος ἡ ὃ πῶ 

πωμιίοῷ ἐὐλανάρε: ὁλογᾷν δὶ ἥλυτι. - δὰ αὐτιλέ γφνι ὅτι οϑμὶν κῴτωι! κοίμν ἐ ἐ λλφιπτικὸν, 

εὐπταῦϑιι τὸδι. “δὰ λέγ τολμαῖ ὑμᾶς ὡς ὁπανπξρὶ τὸ ἰγαν ὑμῖν, δι πίωπεν ανολώσπει ὃ Φοία 

φυϑεουτουῦϑει, ὠννοιατισαικε ραίαρια αὖτι. τίς αὐ ἀκδωνανάνφι Το: " "πῶς ὀὐκαν δῆ Φο: ρπίεὀμὸ πῶς 

οὐκ αὐπιλ (29,75 ἢ ποιοῦ τοντιδνα λέγη ἁσενίὰ ὅτι δὰ “λμαῦ ὑμᾶς λέγᾳν ὡσ' ἐδ ἐμὲ ὑμῖν πος 

ἀγαθὰ. “πῶσ ἀν ἔῃ Φο ΡΜ Ῥ ἀκϑεοϑι. "Ἀσημείωσοωι ὁ τοιστον ̓ὀδυσφλελλώψιως ογδοινκ τὶ ὀμονὸν 

μιϊκοῦ ἡϑουδοιἐ γί, οππίβδύες Φλτελείας Φράσεως διλνβοελὺ Φλοργῖο. Ρα ραφλίο αὐτῆς ἐξεσιὶ 

“τίω {κά τίω εἰ τοῦς τρ ὕδοις ἐτίμων τοπορλιιμὸν “διὰ δ γἀὼ αὐτέω σελίιἑω ̓ ϑδαρτέμιδας" 

ἑκάτίω καλθοῦς. χε νουμίω! "αν δὲ ταλούσιοι, ὑπεμεπεν δέισενον ἕατε ἐρας εὐσθυσίαν τῇ δεκάτῃ 

οντοῦσ Ῥ ύδοι ς.ΟἹ δὲ πένεσες ἐρχόντο “εινὼγ τίς οι ̓ ιϑιὸν αὐτοί. "κὺ ὑλεμν Ὥ ἡ ἑκα πη ἰφαγ)ο. 

αὐτο. λέγ οὐ οὖν “ὅνα ἐφ ἑκάτης βμαύϑω δ Φὺ ἄρλοοῖ δῴης τι τἰαλὸν πενία Ε ὴ πλοῦς. αὐ πὴ ὅΡ 

ἐπίσοῦ) πίνε τἤρεχουσιν αὖ τῇ γι Δξπνανλλλων. ἴϑυσ' (ὦ ἀργυς οἱα λλώπμε κατὸ μίώα τιϑένεζ, 

τῇ 



»ο, «αἴ 

᾽ξ 

ῬΛλοῦΤοσ' 

ἡ λχὰ φϑείρου ναὸ μὴ γρύζμσ' 
ἔστ; μεδ χε οιΐυ. δε 

ὃν ΥΨ πείσεισ, οὐδοιν πείσῃ φ᾽ 

Πειῶτό λι σὰ ἐρυσκ, λυ εϑ᾽ οἷος λέγει; ς 

Χρ' Παύσωνα καλει “τὸν ξύσσι τον" 

πιτὶ τοὐθωτλήμωμ: 

Χριέξρρισ κόρα κας ϑα ον οἰ" μῶν. 

ΓΕ Ε μι δὲ ποὶ 10: 

Χρ-Εσ' "Τὸν κυφων ἀΥΝ οὐ μίλλ οἰ, 

Χ ρὗνσ' ἀλλαϑύτει 

ΠΕ μὴν ὑμῶσ νον ολρμό, 

Μετοχύμγεσθ 

Χρ: Τότε νορήσειε: νιΐ δὲ φϑείρου: 

Κραῆο ὃν γῥμοι πλυτεῖν ἐφὴμ 
Σὲ αν κλῴεῤ μανερεὶ τίὠκεῷ Κη 9- 

Β ΝΣ δ᾿ 4 [γω ηϑιῶ ἐβέλω πλουτῶν 

ἐυνωχέαϑς μιῳ τοὺ ἡ παίδων 
ΤἨῆςτι γυμομκεὸς ποἷρ σοί (κϑρος, 

ΛΑ πρὸς χορῶν ἐκδαλαρείον, 
Τοῖν λειροτελνῶμ 

-- Καὶ τῆς σινίας κατα σωρδιῷρ. -Ξ 

τῇ τι κἽ, τοὺς ταλουσίους. 

λαμβανᾷ δα αὐ ν᾽ γι 
πἰνατωσ ἀρ ἱφῶμ τῷ 

ὁπτωγρὶ ζῶσιν: ᾿Αλλὰ ἱ 

φϑέρε Χὴ μὴ " γρύζησὺ ἄμϑεσ 

σίς Φλόγασλι ἐσείικ ύλων ὃ 

μοίων ἀνα πιέσικ ὧν κ' οἰ. 

ὥρν ὁ πρῶτον δίμεϊομ ἀϊια 

Ἰάλικ ον δ δούπερονμονᾶ 

μεΐῖομ ἀϊιατώύλινοτον - ἐν 

γ' ὅμοιον ζρβπρωτρ.} κ σ΄, 

ρ΄ πιμπην ὅμοια, Ὁ ς᾽ δ 

μοιον Ὅρδ δυπέρ. σδεϊδο 

Δὸν Ν νιν Ὥρα “Ὁ : οὅμοι 

οΡ ζρλδαντερῥο ὰ ᾧγατον 
ὃ χων τῷ φὀδίματινὶ ὁ- 

Δίοιον ὦ ᾧ διδγτίρῳ. Ὕ " ὅμοι 

ον) πρωτρυὺ ιΡ' ὅμοιον 

τῷρ' τὸ υτ' τὸ “δ. τὸ “(τὸ 

ις- ̓πδνζοηρ ή. τὸν. ᾿ς όμιϑὶ 

(} πρωήρεντοι δέμετρα 

ἀκατολαϊιϊα" κι ὸ μὸν 

ον. αὐναιπτεθβΞιίτα χά σ' 

ἤτοι μογόμεον δῶ ̓ ὲ κέ 

πελοῖϑ ὀνομάζεται" τ 

ιά τ᾽ σεν! κατα δέει , 

δέμυτρ ον καπαλλκτικὸν 

ὡς συλλαξιι᾿ "» ἐφϑημι 

μιῆε. ὅμοιον ϑαρατίνου ον ν ὀδυασεύσιν Συγὶν γεν ἅπας ἐχκσιγοῖν' Ιζ αἱνποίνχω λὲπ ντοίλα “εὖ ἐς 

Ημῖνοι ϑυύζι κα ἀπὸ τρί οὰ: Πλέομϑν μδφυασεὶ ϑείῳ. καλθτοι δὲ ἄϑοιμιακὸ νὐσ’ ἡφιισίων φιυσὶ, 

δὰ τὸ ἥφοιμίας τινὰσεγυήῳ ᾧ, ὁ μίξῳ ὄναι. οὐϊκεικ όταφδν. ̓όσκ ππεροιμείαιι ἀρλκα δία μβινονα 

οὐ τοῦτον μὸν τομίβου ἄτω δύο δισλαῦ ἡ μϑνον ἀ ἀρχϑι πορτελου ται κωλου δὲ μὰ τὸ ιλθ’ 

ὰ ἰμφότεραι ἐξωνερ θυκῦμαι. Καὶ ἐμ ὁγρυζης: μὴ φϑέιῖι Ξ" εκ νθίως δὲ γρύζῳ δι, τὸ που “μη ρῖ 

“ο!ρε: φορίυνπτο: [εοϑτ. Οὐδὲν πείσησιο, "ὑπϑθολῇ λίγ, ὅτι καὶ ““είσης ἀχεβάς ἡμᾶς πεϑυμέ 

γπρσοι οὐδέταν αἰϑεὺνθ ς δγαλυγθάνς͵ πείσεις ἡ μᾶς σιυυϑέοϑικ! σοὶ τὺ δὲν πλὸ ὅτον κατοι λιπεῖν. 

ΠΝ ΕΣ ἀργί τοῦ τοϊφασινὲκ τηλίφ δὐριπίδον Ῥαγίε θύω τοι, μυτείλινπποιι ὃ ὁρίλᾳ οἰ φοιν ασῶν Ν᾽ 

θναίδον πολωυόϊεους λέν ουδὲ αὶ ἀϊκολούϑως καλέ εἰν ἀθ(μω οἱμσ’ οὐ σοι. δαβαλλᾳ) ) που ωῤτεὶ 

᾿" ὡς πένετοισ'. Αλλ οὐμέλλᾳν. "ἀδλδηράσε φησὶ βραδοιφν, ὠὰ ὑπείποϑς εἰσ ὀΆτθροβ. 

Ἐσ ΒΕ ἰεὐφωνα. κυφων ὀξύλινθ᾽ δεσμὸς. “ον ῳ ᾧ δεσμϑύομοι οἱ ὠνπτῇ ᾿ξ Φρερᾷ ὁνιδαυφῦνα πιριασω 

ἁϑωσ' λέκμυσ. τινὰς δὲ ἰμνριὀγφασιν ὅγομα τὸν κνφυνὰ “πτῶ γον! ὑπερ. οΙ ὁ δὲκρνμνὸν οὕτω Κῶ 

λό. Ιαὐσωνα μάλ Ἦμ ξναιτον. συ ϊβοζθον (Δ) αὐτατίω. ὑπουίσων δὲ «παὶ πενίᾳ ἰὼ μῳ 
γα 



Αἰοισυφαίους 

δέϊται ζωγρίφρ» ἃ ὧν. Χριάυτι Αδὸ ἐμῶν Ἱἡπίηρι"ἥϊες οἴχεται. 
ὙΤὰπ νορήσεις: ὅγε μετα πιμ 

μμιϑα οὐ ἴ4 ΔιΔτούτο. ἐγὼϑὲ Δ σύ γὼσ τολισος ηὸν ϑεὸμ 
Κλαῳν μαϊκιρὰ τίω κιφά, Ἑγικουτοικ λινοιῷ χες ἀγρίῳ ἐ εἰς ἀσιολινιοῦ. 

λ 

λίω) λείπει τύπτονσοψ. ἢ ἢ ΒλιΚαὶ μη ἡ Διαηρίδω μδρ γ)4' μὴ πρλι ν τὶ ςοὖ 
ουϑεν λέγειν... α«32λα ἰια ἐλϑωνγακωλύσῃ ΤΊ κω προῦρλου 1.7 ἐὰν ̓ 

σωϊιλοίάν ὅλον “ὁ σῶμα 

δὰ άυπτω «ἀπικνῷ ΧΡ' Ω “ρὲ καρίων τὰ τρώμασίκφέρει. ἐχεῆν: 

ϑμα. Αυλδν: τ ἄγεν ἐὸν "σλοῦντον ὠτνομι 'ζετω .᾿ 

ἀν δε νες οουλτρ στ Καὶ τ λγῦσϊ σὺν δον ἐν Ξευπημένα. ΧΟΡΟΥ͂ 
ν δ 

ὧ Το φρήνηρς τε1- αν αἰ ὐζώκ ων; 

εἰς βσίχωμ ἰαμξικῶν Ῥ," ΚΡ Ὡπλῶρο ϑησείοι: ἘΜΝΝ ληλλώσοι 

μέ βονὰκ τα ληῖ, τωνόίο- τς βοντίσ' αὐόρες εῖρλι γήςοῖ σ' ἀλαάτοιεν. 
“τῷ ἐπὶ Ὧρδ πελά ἤγάγρα ὠσθτυ "χὔθως μορκαιρίως πνηροἰγρι “- 

φασι νοὶ ἰζίις δλοῖδ κω Αἰ γϑόσοισ' μέτι 57 χῶ σου όπου. 
“πιῖϑοι τυ ΟΡ ἐώφολε 6, ' 

ν'Δδαΐ ὑφαμικρ ἀχοιοῦτις “βάσκληπίς αὐαρφιψεῖν. τί τονπολύτονά παῖ λαμ, αὐδρλὲ ἊΣ 

Ζἁιν. ἔ,σ ἀσπκληπίοῦ. ὃν ἐνᾶςει λέγᾳ. ἀσκλισιὸν. δύο γειρεϊσιν: δρδν οὐ ἄςε, δ ὁ δὲ εὐ πειραιᾷ. 

δ οὐἀλρώύρναις ὥρφασι. [9Ὶ “σλέι οτος ϑησείοις ἃ ἀσθρθκ σύτημα ἀμοιβοῦον ἢν» ὑποίνρμδ.ὦ «εἰσὶ δέοι ποῦ 

σοι Ἢ ςίχοι, ἰαμβικο δι μεβοι ἀκαποζλαίωοτοι. ὃ ἐνδίκα τος, ανηιαστιρικὺς Ῥ' ἐμεφοσ' ἔρμα κα΄ 
“χούληϊι Τοσ' οἴλμε μι ημεβθ᾽ ὦ ἀθλτρίτωι δευτέρῳ. ὁφῆν δέ αγρσ' ἰκμβικὸς Ξ, ἐμυβθ,. οἱ ἐξησ' ἧς 

εὐὐτιαστιςτεοὶ "Ὸι μεῦοι βρα χυκαταίλαϊατοι. τοπρώνυ ποϑὺσ'πεντα συλλοΐβ “που πίοι δ Ῥο; 

εἱὸ ὰ ς ραλεῖν" κατῶρχας συδλαθαι, αὐτὶ μι! ἐμ ρᾶς λεγιζέ (ϑιοσῖ ἡ ,αινπραλα! ἡ ινσίρο. 

ὑπὸ “πρπίλά γαγραφ' -σημδωστοι εὐταῦϑευ, ὅπι δον . ρὸν δι ἀμέσιν θεβήοιμ “μίηςις, αὐεκδνοι δον 

ἀσπελυπιοῦ ἀλϑύντεσ 'αναβλίψομον ὲν ϑλῆτ' δδδυαχεῖμα ΕΎ, ἑωγα ἐςφι ρᾷ δυαη, υλίξονποι 

“τοι σ᾽ ἄρουσι σερὶ ψαιτοτσλούτον αὐαβλέψεωσ ἐαϑίησε δέον το οὐκ ἰλόγωσιἀλλαπῇ, “Τί φλγίας 

κωμωδν, «σ'σωνηθέίᾳ, ΚΣ  ἄθαβάσεις ὑπειύσειντο ὡσπροιρίν ἡ "ἡ ἃ μα δείξω ἔουλό ἀν ὡς αξα τ» 
“τοὶ χίθὶ “ποίνυ ὃ λέξω αὐξξλεζον. Ω “σλεῖςοῖ ϑησείοις μεμνειληβδροι ἢ ὁφαπων .« ὑρχῷ 

ἀπαῖ ΤᾺ ὁν-“λοῦτον αὐαβλέψανποι. "μετὰ ὴ ὀλροίσεοϑε τέω διμοκ ραπίαν τοῖσ' ἀθιωμοισ' | 

σὸν ϑησία,λυκΘότις συκοφαντύστις, ἐποΐεσεν “βοϑραίοοϑῆνν ἡ σὸν ἡ ἥρϑα. ὃ ἀἰπαραγμό θμθυ ας 

σκυ ρὸν δέν ππρρὰ λυμομήδει θ᾽ διυώςηι φλιγήσον: δσ' ξελωτυπήσοισ', αν γᾷ αὐτὸν ϑέλῳ. 

ϑηναῖοι δὲ λι μώξανσις αιπκελϑυθϑένεσ' ἐκ διίκλσοω ζρϊϑεσεὶ τὸν δὰ Ἀνίεομηδα ανέιλον « “τοι δὲ 

ὀςιὰ ματα σειλυί μᾶροι, κο ϑασε!θιν ἐἰκοδομΆσοιντισ, ἰσιϑέησ' οὗ τῶ τιμᾶσ' γι βιουσι. “δηανομαὶ δὲκὼ 

δϑωλίαι τοῦ σϑησείοισγίενοῦ. τοῦσ'Λόγδδοις τὸὼ γεσέϊα ᾿ἰγυτοιορτὴ δια ρἐπισελῶτο,ἐ-πεδὶ αὖ 
“ὀσσιωΐ 7ιιγ.. τἰμϑ ἐπ ικίω »πρότερον ἀσορῖδαν ὐχρίκω μασοικτρϑμίω. Μ ταν 5Ίλη μϑῥοι, ̓γουδίω 

λϑάδῴον 2 Α ἀρυ σοί ζ μϑμοι, ἄρτοισ' κοίλοισῃιμινσρίοη ΜΙ μουμᾶψον ὅ9εν Δτοῦ “ἐμὰ τοῖς μιυϑφίοισ. 

οἱονδὶ μινελίορτι ὅν. οντανή: δὲ τῇ βτορτῇν πείψτεσ' πρόικας ἤθϑιον ἀϑεύραν κοὺ ἄλλα τινα λωσ' 

ὁἰιόλθ, ἄρτοσ' μυσίλι καλέντοι ἤπωω ἀϑοῖ ἊΝ εν γὺῦ τοὶ σ' ϑνσείοισ' ἀϑυύῥαν ἤϑιορ. ὁδὲ νοῦσ', ᾧ 

πολλὰ πουλί τοῦ ρβσεινισ' κρὸν εἰσ’ οὐδὲν ἐσιαϑένττεσ'. Ἐμι υ δὲ δτυ "χύσνιψπεσ. 

ἕπὸλ εγεοισ' ἀλφίτοισ. οἰτοῖσ κοίλοισ' ἀρτοισποι ζωμοὺσ ἐρνδ ἀϑροι τωλίνι κο ραύνιψτωι διῶ 

δειαν ἃ ἄρτων. "γδϑη δὲ τὶϑεσέία, ἦγον: καὶ πέσαν τέων ἑμιέραν ἐπινηγίριζον ἀστιμίω τὸ ἀρυθ, 

“πεποίηται δδλίβισ,γλώω δὲλμνείλη, παρὰ τίω μάσησιψ. δλλωσὰ διὰ ἡ» αλῆϑυσ' ἡδδοψων ὁλὶ 
φν 



Πλοῦτος 

ΧΟΤΊ δὲ οἷν ὀβέλφςε, ῬΑ στ τοῦ ἰλωνο γον αὗτον ππίβεξυν!α ῳ ζω - 
Ἷ ἡγυσ Ὁ Ἔ μφηολάζοντες ἡ βεβτον (ι9 

ΠΕ ΑΜΒΗ͂Ν Ὑϑυκάν ἀρᾶλον "βού τιμ “ς ροῦνυ μόροι. Τίσι εἰνὼ βίλτι 

ΚΡ. ὀδεαυσό Τῇ σ΄ σέπρατίρ ὀὐπυ χίσοι ΩΝ ἢ ἐὰ συν Φίλων αὐτὶ τόνε 

Μᾶλλον δοαλοῦτοσ αὐντῦς' αὐ ἢ» τυφλοῦ, οὐηρυδ σειντοϑβίλουσ' οἱ "δον ὃ 

Ε ἐξ ὦ μεμιαΐ τω Τοῦ. "καὴλε λάμηρυν το κόρας, μι μαείχρνδονει οὐκ, ἀλλωντι 
γῶν: ἀλλὰ ξ τ' ὁμοίωνσα, μαεςι Ψ 

Α͂ σις Ἀπ τοῦ παρίνος δ δ οῦ νς τυχὶ Ν ὡνλ βόπων.οὕτος. ὦ βέλσισετί 

Χρ' Λέζασ μοιχαραί. «λέγεις μοιβοαν. ὅβ σατο Ῥύσων ἰβιν. αὐτὸτοντῖ 
ΚΡ. Παἰρεσι χαρᾷ» ΚΤ σιρόλιϑι ἤμε μά. ἐἀγαιϑὺν ἡμῖνάγιλλ' ἐμὸς δ ́σε 

Χο. ἄναιξ κασο μαμηὸν ὄπ δοεχ αὐ κα λλίτοῖς γφείμεμον πρϑηῖσ 
πρὸς “Του ἡ Το πουδ, τοςα ελί 

Μέραθρονῖ σιφέγγοε οἀσίς Ἀπ ΖΊΟν."ἴ “ὅποιος, ἔμ μμαυταδ)ς δὰ 

Γυ. Τί ς ἡβοίποτῆ σἠνιο θα ς μέ; Φινίων σεφφοἰολέους ὁσίλος ὅρα 

Χρερῦντι; "ποῦ ΤΟ Υ̓Ὁ ποϑοῦσύγω πούλομ, ἡ πῶς τοῖς ασουλαίοισγμλοιάδα- 
Ε δ ΟΝ [κατα μίξασ, λαυϑυίνᾳ. ὀρικὺς 
»δὺρν καϑῆ μοι πτθιμϑρ ουσευτου τον. ὑβομμι κυρ ἐβλοιγῳ λέμασων 

᾽ “Ἢ “ον᾽».) 
Καὐτὴ “σφι Ἅέξι δὲ ἐρωσ᾽ δὴ σρδάρα μένωσ' ὁρᾷ. ὑγαὴ δε ἐπίτασιν 

ὧσ οἰ οϑὰ συϑλάβδων οἰ ηδντοέσοι Φίρω: δελόι. ὡσ τὴ “θυμοῦ Φίλεονῇ 

μάλλον πρίζων, ὑπὸ σερήσεωσ' 
Γυϊαὶ τὺ '5ῦν: ΚΡιόνγῖσ λεγο βδοιν ἐἴσει τούχα- λέγᾳ Λέκγᾳς μοιρρυραλπινὰ τ 

Γυ. Πέραιμεγί γιω ὁ “1 λέγ: αὐυσοις ἡρ-χί- λὰ τραγκων ἀπ τελλᾷσ' 

ΚΡ. Α' κουστοίνυνν σέ “τοὶ ρα γα; μοιφεσὶ χΡ “΄ ἀξ εγὼ ὠφτε Δξοαῦ 

,. γρρᾷ ὁ νι ευμθρον. Αφαβοα 
ἐκ ρσιῶν εἰ Εἰς τίωκεῷ δα λήν σῸ! “ποόμ “πρὸ ῶ συμρα “δ λείιζα; δὐριπίδου αὖ 

νμνήσω φισὶ δνά σκιλιναιόνμί 

γε φϑεῖντω »»" Σγαλεράπεις. πολλὸὶ δἔέπαῖδες τοώσι λατοϑ-ποσικλείρμος. μα χρίων. ἰα σώ. πᾶναϊιφα. 

ὑγέᾳ. κι αϑαιπέτσλα σαι ὴ τλδνομά ἄϑονὶ ἰἀοϑελππίντοιαικξιοϑε πραδὺ ὑγείαν “)ι χ' “ἀ ποιδ" λδονκα 

νι τόν. ὑπεῦλως! τπαλ ποῖδα. ἐατυμφοτεριζφὶ ὲ τι ηλχφ σὰν ἀϑντεροι ἱαλοῦ “ποριδὺς (Δ΄ τῷ κιιλοὺς 

: “πεῖδδας ὑλονυσ ἡ δν καλου περ ὸσ' “πο. ὁδὶ νοῦς “πέτσμμί τοι ἐς τρακωδαν. ὁγίβιχουραικ τὴρ ρα 

ηκὺσ ὡσ' οὗ ὃ ὁρἴσηι: “αϑνδοαυ συμ! ππυὶ ταντώλῳ. τί Ἦν ἱ βονποτέςι- ἰμο ὀρυμὶς ς «ἰσιόμτωμ ἡ νποκθι 

"ὦ δὲ είλρι, ἰαμξικὼ τοὶ μεπροι αἰκατοίλοί τοὶ νδ΄. ὧν τελϑυτοῦθυ. ἐκὺ δὐσποντῆ σε ικ εἰνοισ' 

δέλομαι. δὶ τίλά ἑκαςον συσήμαφς, “ϑάγραφθ' αὶ ἢ ΔἸρδπίλᾳ “πίντων ϑβεῖχων ἱκορωνὶσ' οὐξις 

2 κομμοίτιον "τῷ χὸ γον. ἀιαὐ οι ϑοι γῆν λο ροῦτι μέροσ' ὀφῴφλι ϑ4γμ ῶ δ! Γρν μηϊιρὸμιἄγαις α; 

9. ὁ ΚΡιωρὲ ὑκάνοισ συμμίζᾳ Φ. Ταχίωσ' πυιφίρ διψονιιν κα, (ὦ ἐπα ελία: ἰϑισίώ πίνφν δἰνθμ. 

σε ξὠτοὶ πράπματα ἐκ δ πισῶν ὀςπέωκ εφαλίωύσοι. ὁ εϑὴ Φιμνοιδμὸμ ἐςι τοῦ ῥυβάρχβσμε 

,4: πέλας ε ἐρυλτὸὶ πράγματα ψοῦται δὲριξ χερόντι ποῖνν αἰοὸν Δαΐ, ἢ γφλλρδούλων ἀσελγειασίθιμο 
ων “γι ἡπρασματω τὸσυχλάσεισ' οὐῥασεκρὰ δ) ἃ τούτην λὲ γᾷ μνδιτεμοιὴὶς τἰὠκεφαλίω. 

᾿ Μὲ μὅρ ον" τὸ πραϑημκατο. ὅτι χθλκακ ῷ ἐλεῶν εἶ 1 ἀϑημοίδοι τοὶ πράπααπα . ἰδοὺ δ)εσυίφοηε. ̓  

ῥϑῥανβρος δὲον εὐ γιωρτῶν οὐ πράπλασιν. ἐνμαύχοεισ' ἐν ̓4 δὲαναγγωςέον. ἔσποὶ ϑιίλαῆαν ἴγομϑρ. ὄϑισοβ 
ἴηι 



δ... 
ταν νι ᾿ Γ υεμδῷγέμοιγὶ ἐς τίῳ κε φαλίν ΚῬ. ε μὴ το 

“εἶς αῤχάνει ἰκθ κάϑρα ἊΝ ̓ ᾿ ξ γιὸ δ φέσι Ἀλῥεν: ΤῊΝ Ψ Α͂ μιὼ γεγένητο; (Γν μὴ μδρ ὁ μὴ τὰ πράγμα τοῦς 

εἰς ἁλαλυύμαπεβανου, ἔπει ΚΡ. ὡς » ταχισ' ̓ἀρικόμεθα πρὸσ' ἕω ϑεόν . 

“ἰλοῦ μόν. ἀπὸ ὁ τολυω ἀ ἀπὸ ἄγωτα αὔρα, σγῦτε ἴὴ ἀϑλιω “το μ- 

ΤΕ ὑλούομϑρ κατὸὶ συγοι οπήν. ̓ς Νὺν διέ τινᾶλου μακάριον κϑυδοΐ μονα 
ΝᾺ δέ δμάμων. «ὁ ὠρωνείᾳ, αὐ ς 

“ὦ τῷ κακ οἠκέίμωι. δὰ αὐτὶ Πριδον ἀϑμαὺ τὸ ῶλε. ὑφ )ϑάλαῆαν ὑγομῳο τ 

τορόνσ᾽ μορίου-ὶ λφυχρᾷ ϑου ἐποντι λοῦμϑρ. Γυνὴ δ δοάμωμ ἃ ἀρῆμ 
λα ἐῆᾳ διὰ Φλουσίασψν δνῆβ. Α νὴ γέρων: ἐυχεᾷ θα Λα λόμϑμ γ 

οἰμὰις φλέψ ὑχολ ως 8 ὃς ἐυϑῳ τού θεοῦ. 
ὀμμεϑοι. δ μιετοῖ τοῦ ἀπὸ το ΚΡ “ἔπειτα πρ δι οὐ τέμϑῳ 

ς! ῥμδρ οῦο 

ἔῳ. ἐπὲ Δρωμῷ. αὐσὐπτονόσιω ἐπ} δὲ ὀωμῷ τέ ποίνα «οὐ ποῦν ματοῦ 
ϑόσης φϑυσίας Ὁ δ ἀπηκά Καϑωσιωϑα, πέλανος ἡφοΐσου Φλοή,, ἜΣ Χ, 

δι ωσ Δ , « , 

ταρμ τως τιϑὲν τον, ἀνπτο Κῶ τς λίν ομϑῳ ηὀνταλῦστον ὡς σέρ εἰκὸν ἦμ 
᾿ “3 “ γον 

Ἐφυμανημα,νκ πλρϑεῃ, α Η͂ εἶν δίκα δάδα παρικατῆυε το 
“τῶι ὅσια κοὺ τότε εξόθι γε ρααῦ ΜΟΥ ΙΘΚΞΘΘ.52 μον γρδ:,... 

φλθυσίασ' ἀδιαρχρίθοι. Καὶ Γυ: σαν δέτηρες κῴλλοιδεο μδινοντο ϑεοῦ; 
προύμιά. “γράφεται ̓ ϑυλήμα, ΚΡ. δι αδργενεοικλείδας, ὅσ᾽ ὄβεμϑῳ τυφλύσ, 

᾿ σαμιαἰν ἡ τοῦπροκ τοῖν ον Κλιύήίε ων δὲ τοὺν ὀλίσοντας ὑπερηκόμγῃι σίν- 
»τοι δὶ τοὶ προ δι ϑεσίασηδοόμεν' 

ευμιάμιά ἐπσλαίουντια Κι αϑωσι ᾿ Ἐτεροίτε 7Ρ λὰ οὐ ποῖ τὸ δαατὲ Μοσή μαι τοῦ. 

εἶϑη πεέλανος. τοῦ οἰκαϑήκουσι νό ἔλοντες: ωὡσ δὲ τουσλὺύ χυῦς ἀπσβεσοισ,,. 

μ ᾧ αὐ ὄρει, καθηε οὶ ὁσίωσ' Ἡμῖν πουρίγγθ λε καϑθύδιριν, τοῦ θεοῦ 

παντλασο αὶ, ὀνεπομος οὐσὰνάε αἰθιτένψέφου, 
υἰπονα κιτοὶπρούμαϊ ὴ γυτέ Σ ΐᾳ ἂν οἴ πον Τίς κοσμίω υ καὶ Τικεὶ μεθα. 

σιν. ἡτωσόλυρας ἤρα προῦνε Κάγω καϑαϊδαμό δκελὺν οἱ μην ἐλλώμε 
οι ὁ ϑρι φόογ" ιριϑυὶεὶ λιβα Αϑοΐρης χίπρατις ἐξέσλιδεκάμθρ» ἴ 
νωτόν. “ῥὁἐδέίϑης. ἐπεὶ δὲ ὀωμρ 

προθυύματο καϑωσιώθη ἡ εἰφαΐ ὁ λί ̓ ν εἰ πώϑεν “Τῆς χεῷα λῆς τοῦ γβαΐϊ δγου- 

τον φλοή, ηΐπα νὰ δυπέλανος: ἐφιν ἐσθυ μῦν διμονί ας έφε ῥπυῤτώ 
ἀλλωσ. δέον ἐνπεὶν ἃ πίλαυθ᾽. 

ὁ δὲ ἀσιυδέτω αἰλανθ’ ὁπεν.) Ξἐουδέδτι ὧν μὴ σέλα φτρανρὶ ἐρριπενιπὰ δεπόπτκνα δΔήϊα -ι 

ἱκοὺμ ταις οτά λα κεῤμὲ ᾿ρᾷ τοβωμοῦ ἐπίϑεσοιψ! λ ὁπίλαν ἐρμιία ἰωεία [ὶ ποπρουμάξτως ἐπεὶ δέτῳ, 
ξωμεφίιαιϑωσιύδη πο ηρασευνα, ταὶ προνύμαίναϑωσιών α κ φλολτ [ ἡφιαίςου, ὁπέλω λικυὺ δουκρέόῖον.- 

Πρϑικαῆν σ{}. ἀἰισυλοιονζ «αἰζογ οὶ Ὡκωήυμάτ. Καῆ ὑμιάν λύγοβ)ονμεικ ρὸ γὴ μα τῚ εἰκπὶ 

Ξκύπρυ ἐρθιμιμϑβοι.Ἀίγει ἡνέν σολζ' ΔμΙΚΡ βϑδειβαδαιν βεπίζομ. Ἐμμδῤχιεοκλέφες: ἐσπαθδλακε 

πωμφϑι).θ (ὀρ ῤότο ρα ρυτοῦδημιόσι κλέπημ βρύον. Υ πὰς ὕψος λελωβυλϑύον. ἀρ ὃ ̓ὐδοναελ᾿ γος ἐ 

6, ᾿ οὐντο)ϑ τι τ ρατωρ (ἰσυκοφαντ. Αιαῦ χρατ ιἄβαρ' μὔνη ἡσεμίδελ' «ἤ εἰιοὶ ἡ διὰ ποῖα " ἀϑοίρησ' 

εἰολῶς ἀϑήρας: αὶ δὲ ἱκοιμὴ δγώ το) ἃ. ἀϑείρασ: Ἐφὶ ἣν ἐπεϑύμιοιω δαιμονίων ἐφορπύστ “περισσὴ 

ἡ μία ἐπειὼσ ὡς πργῖν ὑφεωμ δηλονότι. {Φιρ πύσον δὲ, βαδῦ σι. ἀπὸ μϑταζο ιἅσ ΧΟ ἐλ ἐκ 

1{Π: 



πλοῦ Τοσ' 

ἔπειτ ̓αἰαδλύψας ὁρῶ τὸν. ἱερέα: τὸ τ » μη ΡΥ ΤΩΣ Ἵν ε ̓ 

“! 1ν ἂν δλοι ὅς Φιὸς" 

Τοὺα φεῶξ ἀφα ἐαπζον τοῖα κρὴ πὰσ ἰχίδασ: ππλκθ αν μον συδλας οδ΄ ΓΕ 

Περίδλϑε “τοὺσ' βωμοὺς Ν, “ιν Τοῖς ἐγαύκλω, αὐνῖν μάλ νέαι λέζοι “πίρματας 
2 , 

Εἰ γὼ Ἰῤπῶνον ὀντὴκατωλε λ4 μῳμάνον: Καὶ φὰ βαπίζισ Φλίερᾶς οὶ 
ὴ βαπέζο ον ὩΡ1σ' έροις, «νας ̓ 

" ἔπει ποτοῦ ϑαγεζεν εἰσ' σιίκταν τὴναῖν πιϑέασιπαὶ ὶ ἐπεφερόμϑμαξι, οἱ Ν 

“Κρ νο μί σοισ' Τρλλὴν δοίαν τοῦπρεΐγμιατοι, κίαν τινὰ. "γραφζ) ἐς σοί κὸν 
᾽ 

ἐπ) τὴν χύξαν ͵ πίω δ ἀϑεέρες αὐίσεμιου .-- ὅδιν ἐσ ϑύλαίωον ἀπὸ “τῶ συῦτ᾽ 

Γυ, Ταλαύτατ᾽ αὐοῇρών, ἐκ ἐδεδο! “4 9 ὧν ϑεθν: ΠΟΟ΄ ππρθρμ. δέον ὠπεῖν ϑς ἦν βωμὸν, 
ἀπ᾿ ἐφφεσιν ἐς “ὃν σάρεκκον. ἡπ7ε 

ΚΡ Νὶ τοὺς ϑεοὺσ' ἔγωγε μὴ φθασειέμε, ἢ υδὰ πο Ἰραρῳ ἐσ δἰρματος 

Ε σὴ τίω. χύξαν ὀλϑὼν ὁ ἔγχωρ τοὶ εἴ μμα του σοι κ ον. “τῷ ϑυλακι λίω ῥδρ 
ἀν ὦ ἂν ᾿ 

ὁ δὶ ͵ ερῖν αὐτου με τρύγδαξαπο. τινὲς αὐτὶ 15 ἀγα πε! ἰϑέγοιπαί 
26} 1» ὡς ρλιερέων οἱ ρσένε 

᾿ Τὸ ὰ ὅγον σὰ φμϑέρ δά μα ηὸ Ἅμφον, ὴ ὁ σεί(ζίας ὡς εἱ χεύσεισ δυ δώσ 
Τὴν χϑρ ὑφῳρφ κάτοισυθι ἰξασὶ ἐγώ, σκοσιν. Κἀγὸ νομίσασ οεγ 

ν ε!͵ « »» 

ὁδαξὲ ἐλαβόμην ὡς ζ.} ρείας ὧν δ σ΄: οδινιοῦτα δὲ, τὰ πρᾶσ' αὐουσ' 

ΕἸ διῦ ϑέωσ' πίω χίι ρα πῶ λιν αὐάασοι σεμε ὧν ὧν εξεσιϑίγειν. “δέξαι φισὶν᾽ ὅσιον 
Κ ͵ 4 δ᾽ ἀεετν ἃ λίξ κ “ δορὶ λαμβάν ἡ ἀπὸ 59 βῖρ. 

εἴ! να Ύ δ᾽ οὐ τὴν ὑψτυ λι ξοὶ δὴ σὺ Χ"» ἑερρβ ἐπεὶριό κι ραδ ἐλάμραν.., 

Υ» ἕω ἡ δία ολέσσαι δρι μύτερον ελιε: Μαφϑασειέμι ἐκ) σεις ἐπὶ 

«ὦ Κάγω Ὁ ἐτῆδα τῆςζα ΙΣ χ ῥη πολλὴν ἐφλὼν- “ὀμέωμὸν δηλονότι. δγαθαϑει ἡ ὃ 

ἕπερι ἐπείδὰ ἀεςὸσ ὑραΐοπουυδμην τι Ἂ "ἀκα κων 
οδη Ῥ ὃν μη δκ αὐπὴς ἃ "ν᾿ 

Γνὸδ βυοι ὑμῖν οὐπροσην; Κὰρ. φλέπω- κλέψαιτὶνχὐβανφοάσειίμε ὃχ 

ὍΜ ετοὺ τοῦτο δῆ δα υνσὺ γελόίον δὰ, τῶι λυσεψυκαλ δισιβ στὴ ω ἅ ἱενιὰ 

᾿Ε ποίησα. "προσιόντα » αὐτοῦ, μέλ γυπεῶν μαδίκϑνοι ἐσθίει ἡγισοί μῃ [τα 
ἀσεβὲς κρίνας αὐεφὴν δ. ὐπὸ σ' 

 Απέπαρδον. Δεσὴρ, δ) ἐπεφύση τόμου" ᾿ ἀλτὴν χῆραν φλάϑοίρασ ὦ 14 
Ἰνδαι κρύο, ὡς ἢ οἱ ϑοῦλοι περὶ ὁ φαπῖν ὃὸκν νοῦν Ἢ σιν. Ῥ δ ἔχων ἧς . τέμμαήα λέγει δὼ 

"δγράφεν ἐὸν ἀσκιληπιὸν ἀὰ Ξέφανη φορϑνήα ὃς ὁ ἕγας ἐἄπιον. ὙλΑς ἦν χβρύφέρο. ἐκτείνει κατα Φὶ 

χἰξαὶ ' γάμα δὲς. αὐήὰν. λάδᾳ. μέξέπεινε. "οὐ ἀϑμανΠροσ, θά βάντες ἐσσι ροτήσοιπε. Κάτα συρίβας, 

ἐῶ: ὁμοιόγῷασιν ν ἐ ἥκοι ἃ συρεκ 5 χρὰ σύριγμια ἀκόλονδ ἢ Τῷ ἐφι ρπύσου, “ὸσυριξοιι ἵκασιν ὲ δ 

ζώων ἐδέαν φοβδὲ ὑλέια ὡς οὐ ὁ μα εάφειν: δπονὺ μιυκᾶσϑοοι. κορόνν δ κρόζθ ν' (Διά λλα ὁμοϊϑχο οὲ 

ὅφι ς δουρίζειν: δὶ ἐλαθομδ αὐτί 12 γἷς ὀδοῦσιν αὐτάν, ἱλαῤ' ̓αὐτιτῃ ἀοιακ)αὐήὰν. Ως “λόκρο ὧϑ 

“Φις ἀδοτὴ οφδ ἡ δ ἥϑέας “νὰ δ πῆ ρϑαι τὶς ἄνεάς, φῦ ἡ αὐτὸν μα δάκνειν. ἡθεδάψενοντοι μελυπεῖν: 

κί Ἀρυται) αὐτοῦ αιδημιοϑέν, τοὺς φειν ἸΣ: ἥϑόας φάσκω "- κὼ λυίεϑθργοσι οὐ ἿΦ ὰ διμάδου λέγφ. 

ἕςιὴ ὸ γιϑηομ ὅδ; Δεντῇ ἢ, ἀλεξανδρϑᾳ ἡ Ἂ δ ιῦτον ὅδυσ' δὐοΐσκ ται οὑτοῖς ἱερόις 15 δηυνσην, 

ῷλων. ἀμϑιὸν. λένπει δὲ τροφῷ: φλαὺ δὲ νιῶ, αὐάρν ἐγῤφουὲ ἐϑίεν. μασι γος Φλαν,ὺ θλοΐῦ. ὡς φὰρ 

σὶν δρεσικὄοισνι.. σε ϑεὸς ὑμῖν οὐπροσιειν. ἰωνκῶσὼς τοὺ παρ ἀμέρρέσκεν δοιαίκαλὰ αὐπὶ “Ὑο) 

ἤσκει. .1ρ 11ον χιρῦξι προστώπτθν. Ααἰποιρϑὸν. διὰ τῶ ἀϑρῦαν ἥδ πυϑυμάτων ἐκπιδησιν. 

“ 



Αἰοιςοφ αὔουσ' 

ὅϑεν ὃ πτίρδυσιδρμιτικὸν δ ὁ ΠυΗ ουσωδιοὶ σοῦτ᾽ ὐθὼν ἐβδελύδετο. 
Ἑ ση Τὶ ὑπὸ “ὐκαιλαὶ 

" 

ὀὐασαν ἐπὶ ταν ΘΕΈ ΥΩ , Κι δυκιώλν, ἰασῶ μδμν τις ἀκ Λουϑ οὐσ' "μα, 

λπάσεν γιδρι: ξέλλύδετοι Υγ5η ριϑρία σο ΧΙ ᾿ παινοίκ εἰ ἐτοράφν, 

ἐμι σε σεχαθλίντος ῥέβλλύτ Τὴν οἐμἐ“πλαδοῦσ' ὄλιβανωτπὸν ΥΨ ὄδίω: 

Ἴετο πρὸς γδάπεππερϑὸν πτευρὰ Γιν, ΑἸ τὸς ἐλ κἕνοσ: ΚΡ ζω ὅδὲφ ρόνισεν" 
χὰ ἐδλεν. Α͂ λλῖα σῶ μϑῤτις: ὅκ. 

ἐείκει δρῦτι προσῖκνν πυρά σιελη Γυ" Λέγήσι αγρομεομ ἀρασύγ ἔνα 
ὃν βεόνς, 

πη ἰασὼ πευρἀπέω᾽ ιασιν νο ΚΡ: Μαδυ᾽ ϑκέγωγ ̓αὐμαὶ σχκ φέην φοίγον:Γ νἀ τον ᾿ 

μασμένν ἀλλὰ δ ϑυγαπέρα ξ΄ ΚΡ, 'Μεταιταῦ τοῖν ὐϑὺς ἐγὼμ  σομκα λυ φέμαν 
ἀμφιαράίου αὐτὴν ὅ πεν οὐ ἐκώ Δείσοις ἐκ νος δὼ κύᾳ Ἅω τοὶ υ ὁσή ματος 
μος" .«ἀλλῶ ϑύγωτερ ἐλεξάσοι 

πρϑυμινησ ὦ ὴ καὺ τίωϊασὼ ἀ Σχουσῶν σέρεβειν ππῖντοικϑημὶ 'ωσ πόμυ- 

σκλιπιᾶθυ γουπέρα δε ἀμ. ἘΖε) τοισσιζέςουυ τῷ λιϑιμον θυ εἰδῦον 
3 

Φιαράου, ἄβιον ἀπορῶν. ἀπεῖα Παρέϑακε “οἷ δοίδυκα «οὐ κιδώτιν. 

ἔρμος οὐ τρπρύΐῳ ἐζμβῳ 

ῬῬι μίξων ἀσκλεπιϑου λαμ ΓυνΛίθινον, Ἔαρ' “μα δ᾽ ἀδῆτῦ ὁλὶ τόγεκι ξώτιον- 

“πετίασ Φιλίπλέγο, μαγχίεγα ΓΎΣ, δὲ πῶσ ἑω ἮΝ ὥκακι ς᾽ πολέ κϑωςε, 
νὴ, σρδαλόριορ: (Δ ἰα στὸ ὁ (ἰαπεινο ὃς ἐγκεικα λύφϑαι φύο ΚΡ. δγὰ Σ τρηριβωνία 
ἰμεε»» κοὶ ἴλην νεωπούτεν: ἀλ ὃ 

) “συῖσ' εἰ ὁλί γοίσ μα δζ- 
λοι δὲ ππρορτιϑέασιν 'ανί σιν Δ Ρ» ΧΡ ὅκ νΜ δ γὸρ δ 

ἀλεδίνορα ἔτι δ κἀμφιαράν Πρώτον δὲ ποὸντων͵ τῴνεοκ λείδῳ φεέρμαμον: 
δνγοίταρ Ἰασώ. Οὐλιξανω τὸν Κα το πλαςὸν φελείρισεξίβᾳρ ἐμβαλών, 

δ έδίω. αμολἰξαϑοιαῦο λιβανω Σκορδοον κεφ αλοὶς γρέισ' τημὶ ἡ πεμίφλα- 
»"΄Ἢεἰς 

“σ΄. λίβαν" Πι ὃ αὐ δίφρον. 
7 

λιβανω δὴ ὃ ὁ κα ρπὸςτολι ει ἕ ν τῇ ϑυείᾳ μβ ἐπ ος ἐμέο γνύων ὀππὺμ . 

νουξοι ἦρι ὀρ λίβαμος καλοῦ Καὶ Ζίμουνεἰτ ὀξφδυέμϑῳ 96, σφνῆίῳ͵ 

᾿ϑρον: Αλλὰ σκατεφάτον. αὐαίεϑατεν. ἢ ὄρυταις δὲ ἀπὸ ὃ; πέρα ξοιωΐΊσισ' βυῶρ. οἱ δὰ πολλίωὶ ἀνιᾷ 

οϑήισίαν σικουτοὺ μυϑέον- “ἐπερόελητος δέ ἔξ ἡ σκκατὸσ' διαὶ, ἀπὸ φορείας δὰ σκώρ, Οὐδ τὐὐ ατό κ 

ἰκιβῶτιον. ποΐζωνπρδι τὸ πρῶγε ἀπ ἡσεν . οὐκὶ δὲ ἰωιβώπιον: ὀπτὸν γουὴ ὅτι ἰειβώτιομ λίϑινον ἰώ 
ὑςπερίαυτοῦ λήϑην ἐπσεμο ρϑυῦ μϑρος Φίσν μὰ δύουκ ἣν λίθινον δ κιξωτιον. Διὰ ὡν Ξ'ξονιου. 
γι τὸ σπυλοῦον κρὺ πέρι μμένου ἱματίου. ὁ ὃ Ῥιβακονὶ ἑμώτιον ὀὕτω καλῖθα »ἀῆι ἐκοὶ, ὁπεὶεὴ τὸς 

σπρωλασ. Ἔνϑεν νὴ ὁπεσ οἱ ᾿ὐφϑαλμο αὐοϊγικοῦτοι γιρῦξι. Κατωυτσλαξιν. ΓΙᾺ φαρμάκων, τὸ μϑῤὶ ὕξι 

ἱκαται ὅλα τοί τοὺ ), χ' σοὶ τ ἡ ποτοὶ. τινὶσ᾽ ἡ προτοῦ ρυξειύοισι κατα 'πλασελέγοντες, ἴςιν δμυ πριςὺν,, 

} περονόμι. -πσλασὺν δ σλαηῤμθμορ ὃ δ δι ἰμαυτατσλα τὸν λέ χίαι. Ὁ “πισὸν ,δ΄σινό μα - Ἐνεχερεσιν ὦ 9 

γραφογπεσίρεχείρισεβιθων δεὰ τοῦ ἀμαθξισ'. ουὰ ἐμ Φανῶς ἰϑεράπενον δάσιλιαιοσ "ναλνζρλνεος 

κλόδμι χειρὶ σοί αὐτὸν λέγωᾳ μϑν 'έον ὀφάρμακον,αὐαφαμῶι κατὸὶ ' πίω μὐκίκἴ ἐχε οὗπως ἐν 

χεῖρισε πρῶτομ πῶν ἔσρίβεγῷ ᾧ νεοϊωλάδαι Φιίρμαίωον. κατα τσλ σύν. “Δι ὁ δυτιϊιὴ αὕτη πρὸς δι 

ξεν “σεοὶ ρεπριητανζι ἡ Ζι γεσίκείμφῳ ἡ ἣν πονπίσι δἶκθνον ἐγίνετο: ὙῪ ρς τηνίων. ὅτι ἐντῇ' τήνω μιᾷ Ξ 

κυκλασῶν γισω δφ4- δισρεορπίοιδοινοὶἐ ἐγένοντο ἡ ὅτι ἡ τὰ Ἵ ̓ διμύσαϊα σμιδροϑ φέρει. ἡτῆνος δαῦτι 

35 λιόδας δοκῶ ΟΕ Ὁ ὅὕπελις αἰλᾶσι τὴν ̓δλυτλσνλλληδγρνονι σκο ῥπσ' “μι. ἴσφαυς δαὶ “ὁσχφὲς 

ἱματήν θη. ὡσ' σκοροδυζφόρου τῆς γῖσ' ἀσηροδν δον νὰ αὐτιμάχωι τὴν τοφιοίδσης οὐκηλοι ἐχεινδοίκ έν, 



Πλοῦτυς"» 

Κατίσλανι ν οὐ »᾽ ὑ τὸβ Μίφα εἰκφέψας,; ς, "γος Κι φῖνον. φανομ νι 2 Φιρι]ὴν 

ὅδυ ῷτοιμᾶλλ ὁρεόδῦκε κραγωσιὴ βοῶν, 

ἔφωγ ̓ααλξατιδδὲ θεὸν πλοίσοις ἔφε:" 

ἐμτωῦ ἡ ϑανιὼ καίϑησο Κετα πισλαημίνος: 

ἵν ἐπὸ μῳν ̓αϑρον “εουσῶσε τῆσίκκ λισίας" . 

Γυ. ιὥςφι λόσσο λίς γε ἐϑδ δόμων ΔΑ σοφοσ 

ΚΡ Μετωγύσο, τῷ πλούτων! πορεκαϑί . 
Καὶ Ἰρῶτα (δὲ δὲ τῆς κιφαλίσέφηψα. 

ἑπεντακαϑαρὸν ἡ Καὶ μιτύβιον καβώμ, 
Τὰ βλέφα τω “πιρεέησεν ἡ “σειν οἶκά α δέ, 

Κατιῶν τασ' αὐτοῦ τέκε αλὶν φοιν!χ ἴδε» 

Καὶ. πὰρ πρόσω γβ' «θὸ ὁ θεὸς ἐγῥσσα' δὰ 

ἐξνξ ἀτίωοϊζω δύο ανον τίκτοῦ νεῶ, 

Υσερ φυᾶς "ὀμίγιϑοεΓ νῶ φίλοιθεοί. 

ΚΡ, Τούτωδι τὸ τίρἡ Φοιψι κα ἰδ᾿ δ τρδιύμθ᾽ ἡσυχ, 

σκίδλαν: Δικ κὰ γὺ βοὺ 

λῶ “ποίνται ὠννορὲν δὲ τοὶ σ' 

ἐξησ' περὶ ἴμφται ἐν ϑε 

οφραΐτον, ὅτι ἑτερόντι, " 

σκίλλα, να δάνο “πωρὰτὰ 
“ἀζεοϑι 3 δαί ρύψνεδ αὐτὰ 

ὲ τὰ μονσῖχαν.. . ὁΐο σγ ἐσ 
ῥϑμος: (δν γραιίνωνδ νι Ἁ 

ματίξεγ φατῖ. σφι 
δ 6! μιυτοίῆς ῳ ἀσπὸ δέμκου 

πδροι ̓ξ ο σφηἥ οι ὥ συ 

μοφανται. “᾿ "ἀρὰ Τοὺς σῴε 

ἱασὶ ϑυμικοὶ ὲ. ̓  ὅτι φ'ι 

μιν ἡδέος “βὰ σφνἥ οις ἐγ 

νυτα. ἰνιπομνύμενορ. 

αὐτὶ τῷ ἐκκαλού μὅμον. ἐΖ 

“πομοσία δέναιν (ὦ ἐσπιδῇ. 

9. σιν ὁβουλόμϑρος αντείσ 

»πέ!ν ψεφίσματι ἐσ' Φερο 
ἀϑρῳ. ἱκκαλοιώται δὲ ἐσ ὁ δγκακήριον πολλάκισ. Σαλούςι ἐφ ὡσ' μιελλοντεσ' ὄσ' τι 
μα δεμοτεὶι (υ ἀποτέλειϑιι χρόαν “σα ὩΣ “τῦ δίμον, πολλάίωισ ἐπώμνυον Ω φν ὁ διύαοϑε ες 

“δ ποιδν, ἴω συκ οζφαντώσινδιοι Αϑμον Τ᾽. “ὦ δ) {. ἐπωμοσία, ἐβινάπέδοσις «ὑπ σὴν ἡδύ πανπᾶῖ τίς πρὸς 

“δι ὃ. Ὑπερίδε Θύμὸμ' συμιβασ' ἀρρωξί τριύσημω ϑεϊσηρτοιύτ ἰπλγραφῆρ,αὐεβλίϑη ὁ ὃ ἄγων. ὅτ 

ὃ τάλεφος. εἰ ππομιοσία ὕνόνομα δἐκ' καλὲ ἩΨοΙ ὁ μέλλον ΤΠ Ιἰοϑενοσεῶναροφασιζόμδροι, ϑκνοῖν 

α΄ αὐεβαίομτο δι ποίλι ννβἀρ χρεέδεκάζομτο. τινὲς ἣ  ἐσιμνύμεγόνφασι “δὸ μόσει μὴ δηωοἰσροοϑε: 

Δπωραβάν δ ἰδ δγκ σαοϑεύςερ' ἐκκλιά ἢ αὐτιτοντοῦς ὁ ἀμωλνσίιρς. ταῦτα Δφισινώς τ δ 349 

ἐμλάδονδναὶαἰιου ρίαν ταῦτα πριούγς: ̓ἀἌλως ἀπομνύμενον μϑρ αἰνὴ Τῷ ἐφεόρίδονποι ταῖς͵ ἐς 

κλνσίαης ̓  συϊ.οφαντούτα. ὑπὶρ τῷ με ρδείνειν. Ρ ὑπυφιόρονται Ἴνα σιν ύλϑωσιψ ̓  δι καςοὶ 

κοὺ βουϑήσωσιψ ὅϊς αὐτὸ; βουλί ἡκαικου γοῦνα οἱ ὸ σινωμόται, ἐπὶ καίιῳ ὄμψνομ. ̓ἄλλως ἔπω 

μοσία ἐὰν ὑλιτ ἦι: ὡ ρίσισ' "τὸ δεκασηρίον λεγμέρν μυτὰ τίω τ᾿ ἀποκλ ἡγων: παρουσαν. 

σ Φιλόπολις: καϑὸ Τ λυμεῶνα τῆς πόλεως ἡμψωτο. Τῷ τσλούτων!- «ἣν πλοῦτον, 'σλούτω- 

γα ἔν πε ποῦ ίξωγ." ἡ ὅτ; κοὐ αλούτωνα αὐτὸν ὑτπυίιοριςικῶς ἰκαίλεσερ. οἰ πφϑίλισ ' γάχον -αλοὺς 

,.» Τωνδσ' συ πείσυδοσ. Α ποόλιγ. »»""ὄνδὲ μὲν “σλουτων ἠἀμεμφϑας »κἷριν. "ἀλλυσ' “ὃν "σλοῦτον οὐ 

» Ἴῶ λύρισι ῷ ἀκότωσιὸν αὐτὸν ἴον πλούτων! ἦν ἄδϑαν γομίφοισι. τὸ Ηδοδορφεσιν. εὔχιος ὴ 

δὶ σθονίῳ δεμάτερ ἰϑεὶ γῇ. ἐκ τπελέα ἐρίμον Δμάσερος ἱερὸν ἀκῖιν. , Ἠμαιννύβιορ. αὐτὶ τῷ 

σενδιίριον. ῥάκος " ὁ μιξιρὲσ “λινοῖ τί " δον ἐκ μαγῶον. δισοιφὺ, " ΤΡ ομ τας λίασων . ἡ. δ), σ 

κρϑοσμ Φακιόλι δν- ἐπόππευσιν. ἐσύρισερ Ἱνα οἱ ἡ δράκορτι “ξέλϑωσι δελονότι. ἐρνβάτωρ 
οὗ δύο Φραϊοορτεσ. ἱοινς μϑὰ πῶσ τοῖς Ἔρωσι δρακοντερπωρετίϑεντο. ἀβωιρί ρύτως } π ἀσμ λυ 

“σι. “δροδκομτις δὲ λέηνται ἀπὸ “Τῷ δέρκω δἴδ, Θλέππω. ὀζυδὲ ρκὲν γο ᾧ δ ζῶον. αι ἐγωτο Ω 

ῳ ασκλναιᾷ εὐ πειδὰ ὁ γῆρκσ ἀποβαῦε, Ὁ "αῇ ικὸ δὲ φνλάῆ εἰ σοι "κ γύον σξοθοῦ σικοὶ 
γοσήμιτω. 



ὡς ἡ μοιδο κῶν. καλώσ ἐ 
μοὶ δὸκιϑνιοὐδὲ ἃ ἑώρα αὦ-- 

τοὺσ' ἰσώ τῆς φοινικ δος ὃν 

“τοῖς. Καὶ πρὶν σεκοπτύλαις 

ὡσ 6 ἔλεπρ, πρὶν 7 σοι 
κοτύλα ἡ εἰδοσ' μέξου, δνῷ 

καλέμτοι ἡμιξέσιομ. ἀλλὼς 

σκὼπῆ ε ποσ' οιόιαρμ ὡς 

μιυϑυουσοι. ὩΣ ὅν ὁπενν, 

πρὶν ἀἰσέῖνσε λόγον ἕνα, ᾧ 

τ πρὶν ἐκπαιῶν ἰμοτύλασ' 

ωχ δέκα. φάνι κὲΡ αὖ 

Ἐν ἀζϑανη ἑαυ ν ἐπσθιησεν 

ἐμὲ συγ ρυτήσοινηρς. 

Τὸν πλοῦτον ῥασοίζοντο  ι 

Ἅοφρο ν2ν». “ινθίως ̓  ἀασο 

σοιόϑοιλ περιταλέί ειϑοι 

τινα, δὰ “ὁ ἄγαν ατοῖ-- 

οϑὃς εἰς «ωυτὸν τὸν ὥπερον. « 

“περιβά δλάν πος χθρας ἐν 

"Τῷ ὃ Φιλοφρομέμϑοι. Πω 

ψυ σφόόμα. ἐκ πειραδλύν 

λον αὐτῇ. «“ἤ ἱεὸν δὲ Ὁ 

ὑπένοιυς ἐπὶ τῶ θεου, κα΄ 

εἰωσ ἊΣ ἐπὶ αὖον. σιν 
ἐιλειστέωϑδαα μιν τοῖοι " 

᾿ χωλτοιχευμύλε ϑαυμιάζο 

σοὶ δυϑεὸν ἐφιβμοῶάπαιν 

ο ὕέ;' ἐμφυντῶς δαξιοῶς ῥασοι 

ζοντο. ἀμαῥ. δεξίῃ Ἰασοί 

᾿ εν Ὡ» Ἐπεαίτεμάλι Αίοισιν. 

7 κριξανωτῶν δρμαθψ ἐπεὶ 

ἐμῶνος δὐπεν ὅτι σἰμέτις ὅποι 

αππίνις ἀρτων αὐ Δὐπορία, 
͵ 

διὰ 1» αὐτὸν αρτοις ἀνα ᾿ 

δέ σιχι ρυλῶ ἡ Ὁ Ξεφανῶσται. 

ς κθιξανώϊων δὲ ὁ ὁρμαθῳ, αν 

ΠΣ ἄρτων διαημιἐνκροιβα 

νῳφ ελόρωμ. δέον ἐσπεὶν 

φεφαυφικρί ων δὲ “Ζρὰ ὺ 

Αρισοῷ ον» 

Τὰ βλε δὰ ῥόσατοια  κ4 λανιὼς γέμον δυκᾶμ.. 

Και ᾿ἰγσᾷ κοτὺ λας ἐκ θεν οἰμαδεκεα,, 

Ολοῦτο; ὧδέ ασϑιν ̓ αὐερήκᾳ βλύπωμ. 

ἐγ δὲ χω γε ραϊεκρότησ' ̓ὑφῆδμὴν: 

Τὸν δεασό την πγειρομεδθεοσ δὲ ἐνθέως 

Ηφανὶ σἘΨ οὐ γι δ φ εἰσ, ἐς “τὸν νεῶν . 

ὧι δ᾽ ἐγιλατοῦκείμϑῳ οἱ παραωτῷ, πυώσδοκ ἔϊσ' 

Τὸν "λον ἠάσες ζον"». "κρὺ τίω νύχολην 
ἠρίον γεν ον ἡμέ ρα: 

 δᾷ πεν ὀυνττὸν ϑεὸμ  πατνυσρσόρα., 

Ὰ βλέπεννἐ ἐτριησυτὸν αλῦποὶ τοῦ 

Τὸν δὲ νεοκιλείδων μᾶλλον ἐγρίησε πυφλόρ. 

,; Γυ. Ὁ σῶν ἔλειν τίῳ δύναμιν ὦναξ δέασοτοζ. 

Ατὸρ Φ ῥασορμιοιηρῦ ̓ ϑδολῆτού. ΚΡιέρχιτρν: 

Αλλ᾽ ἦν “περὶ αὖ τὸρ δλλοσύ πυρφυὶσς ὅσος - 

Οι ὃ δἴκοαμοι πρότέρορ ὄν τίς (Δ δίον 

Ε χοντὶς ὀλίγον, αὐ σον ἠασεζζομτ: καὶ 

Εδεξιοῖι λα πσαντεούαὸ τίσ ἡδομἥς- 

ὁσοι δὶ ἐ-σλούτουν οὐσίαιντ' Η Ρ, συχνήν, . 

ὁ υκεκδηκαδου τὸν βίορ κεκτη μοι, 

Οφ οὖς σι ληϑμ"ὶ σκυθρωώπὸὼ Υ͂ ϑχ μα- 

ὁ, δκολζθουμ καῦσιν ἐσεφ ἄν μϑῳ οἱ» 

Γελεΐμτις ἀφημούγτεσ: ἐκτυ πε τοσὲ, 
Ἑμξὰς πρόμτων δὐρύϑμιοις προβέμασιν» 

Αγλέϊα τα ξα παντισ ἐξίμὸς λόγου 

ὄρχεϑε: κσὺ σις! ρτόζτι͵ κρὰ λορύωτο 
Ουδλεῖς νν καὶ ἡμῖν εἰστ σὶρ ἀπε λθ,. 
ὧς ἀλφιβυκ ψεσν ὠτῷ! ϑυλάκῳ- 

ΓΟ Νὴ τὰν ἑκά ΤΉΡ᾽ κάῴγῳ γ ̓αὐαδῶστιᾳ βόλομοῳ 

ἕνα γέλι ἀσνκριβαψωχῶν ῦ Ρ μαβῷ 

ἰριυλ βαῦνος. πρλϑειὴ διὰ ἀδαφάγον αὐρον. γράφε ταιὴ ἡ ἐκκριθανωτῶμ ὃ ὃ γμανῶν. 

φίρεγῶ 



Πλοῦτος 

τοιοάτῷ σκή εἰ λαντοι Κριμάνυν μέννζτι." Φέρ εν ἰ2δοι. ππρδρλέρος “4 
ς 

Ω; αὐόρες ἐγγύσ εἰσιν ἤδοι ΤῊ θυρῶν: μῶϑα οἰ μόν. τὰν ̓ 
Α ᾿..: “Ἄ » καὶ 

Τ υφεέ ρενῦν ὲ οὖσ᾽ ἔσω κομί σω κατροχύσμιουτοί, 1ὲν οἰκίαν," ἀτοῖδορ ἐφῶν 

ὥςπερ νεών τσ! σίν ὀφθαλμοϊσέγω: οἰνονί σοιαϑοιΐτι ἀλοι ϑὲν ἐξου 

ΚΡ. “Ἐγὼ δι πῶν τῆσοιέγ ἐκ εἰμ οἱσ' βούλο μοανστο ὡφῳφοωρ σὸν ΈΩΝ 

ΜΜΑΤΙΟΝ ΧΟΡΟ Υ ομρ μεν μας ἡ άεμα 
ΚΟ Α ε ἈΛΟΡΑΟΝν εἰς ϑήμαψ δυσὸ 

Τα λ'Καληροσκυμῶγε πρώτα μδρ πὸρ Ἵ ϑω ρίας. ὡς ὦ θεό ημησ φυσι 

ἔπενιε σομνης πελλαίσις κλῴνον “τί δὸν. ελλδυχείοι φί μι σὺ ποὶ ὅκα 

Χω ραυτε “σιᾶσοιν 'κειεροσπθσ' ὅμι ἐδαξ κα “τσ. ἰφτωμηα ΡΝ 
[ [ 

Αι χύνοιιαυδε τὸσ ἐμαυτοῦ ξυμφοράς, ὑπεῖδω Θὑπολζρ ἐν πρώ 

ὀι ιοιναραδϑ ρβώπις ξυνών, ἐλαιθανον: δ ἀσέρχϑ Ἰδτόφεσι. σύς 
κότα ἡ Με ὁ καϊαχίημα τοῦ 

ἀπὸ φονΐκων. «70 ὀλνξων. 

Ξογιλίων ἰφούδων, ρυκδι μρν 

Τὲς οἰξίσς δᾷ τῆσ' ἐμιῆς ὅμὶ λίαν, 

ἔφαγον, αἰδὼς οὐδὲν ὁτλήμων ἐγώ. 

ὡς ὅδ᾽ ε ἐκθν ̓ἀροῦδοταῦ ῥρϑῶι ζδρωμ. ὥ ἅπερ ἡ ρποιζομ ὁ ὁ συιύδου 

ἁΑ λλου τοὶ πον τοὺ “πο λιν αὐασρέψας ἐγώ, λοι. μενρὶ δὲ ἐλ ἐγϑν ὅσα 

Δόξων λονήσον “ποσὶν ον ρώ" "ποι σό:ι, δούλους "γόραζον. ἴφιρον 
ὲ αὐνδνὶῶ ὑμὶ τίὼ ἑσίαν. “σὲ 

ἄκων ἔμαιυ τὸρ τοῖς “αονμροῖσ ἐνεδέδουν: καθίορσεο τ σβρ αι φα 

Χρβαλλς ἐς κόρακα: ὧς χθλοτρν εἰσίν οἱφίλοι λῖς ἱμασπέλεορ - κόλλυξα 

ἜἾἷὟἬ Ρ κα 

-- 

εἰ λαύδας Θφοίνικ ̓Ῥωχίλια αὐ κο { απήμιαντοι ΤΥ σιυῤδονλοι ἥοιῦ Τοῦ ἢ ἡρπτεορ. ἐλέγομτοῖ ξιταῖ 

“τα ἱμαντοι χύμιαποι ηρὺς ἢ ὅν ὀφϑοιλμοῖΣ ἀτλύτου δ πδνεωοὶ ἐλέψαι ν7Ρ Συκεαθανν ὡς ἐπαἰδουλι 

νεωνήτον εῈ 7. χομίς κατον λίπματα ὅπιν. (περ γεωψίην ισί ὀφϑαλμ᾽ δδόπέν δουλ᾽ αν 

μὴ; ὅἅσσιν, δὰ ψαναβλίψαι μὰ τλῦτον. Καὶ ἌΡΙΕ μυῶ. μκοραμὶς ὑστέρα ὀσιονη ὑπκριῆρ. οἱ } 

οἶχοι ἰκαβικοὶ δέ μεΐροι ἀκ αἸαλκκήοιλά ὦ ὧν τελθυτεῖοσ αν  κεεεῶς ἀρ ποιοῦ μὴ  Ἰλοίδας, εἐφίμα 

ςὺν συσήματ' ̓πγάγραφ' δὸ ὯΝ χυλὸ ὦ τίλο 5 Ξ τῖχον κορωνὶς αὐξῆς δ λορῆ αὖϑις καὐποζϑευᾷ »Ρ ἀφα 

ἂ: ϑᾶναι ΓᾺ δαβίγωι μικ ἀχξισ' ἂν ν ὑβ ὑλθοιτισ' ἀπαγγέλλων ὁ απὸ εἰσιόντος ἽΣ πλύγυ, πούντου 

πο τούτων πρὸσ' Ὁ ξίλτι πιὰ τυξέβλντοιι. Χώραντε πτῦσειν κέκι θη ποῖζοι πτὸσ' ἀϑηνοιῖος» 
Φέλεγίκο μὶ; ὄγπ. ἱκέκ ρον, δὲ αἰγυή] ιοσ᾽ ὡν δ γίνοσ, ὕκισε τοὺς ἀϑήνας. ὁ3εν δ ἀϑηναῖοι 

ἱκεκροπίλω, πιγὲς δίφασι 1ζ2τον Ω δ) φυὴ ὕούος. ο, ̓ ϑβὶ ὅτι τοὶ αὐ α»δεο ϑλ, τὰ κατ ϑηρῖσ 

ἑσεροιὸ ὅτι νόμος “»2λῦς ἐφεῦρι. πόισ' αὐοῖσ. (Δ ἀπὸ ἀγριότηρς οἰ μη ρὺ "τῆ! α ἡγωῆν. αἴὔοι ἡ ὅτι 35 

αὐδρῶν ὦ ὡς ἐτυλεμισγοιόῥων τωῖσ' γιοιυξὶν θ᾿ ἐκ γύην μὰ πγοσηκομδρου ̓  ὶ τογσταιδὲς ποράτο 

πῷ ς , ᾿ τῶ πρε ἥνγα τῷ πο δυσ', αὐγυσνόμοσθύμενοσ ὑφτεφανερῶσ συγγίνεάϑοι αὐτοῖς͵ ΓᾺ μὰ 

»"ἡ λἐδὺν Δύρὼν, τοὶ δύο Φνσεισ τῶ, τεπρὲ κκοὺ Φλ ρὲ τοντον χέριν διφνὴσ ἐκλήϑηι : 

᾿λλλμμι ποὶς ὑμαυτοῦ ̓ἐνμφοράσ. τὼ συμβαντουμοι Φησὶν αἰφῴνομαι. ἐς σψῶσιν ὃ ε λϑιὸν θ. εἰ Α 

ϑεσνὰ ων ἐπραῆ ον, 504 ἐλάται ᾧ ὡς μετὰ ἀδικων ἢ Ἦν. Οὐδλικδιὰ ροῦσ ταῦτ. οὔτε φύγον. τοὺς 

ἀγωὲς »οὔντε μετου δγο ἰκων τοὺς φαύλους: οὔπετοὺς μαπρι ̓σλουτίζων οἱ οὐτε οὐ σ' ἀγιϑυύσ' ἀ΄ 

Φιαρου δ ὁ ὃν πλοῦτον . Αἰαρρέψασ. ἱκαρὴ γωΐ ἀκφεᾷισ ἀκ ουσίεὰμάρτήμας, ἱδέρ- 
ϑωσισ, Βαλλὲσ ἰκὐραίκασ. ὁχο υμυλοσ' ἀγορνακίῷ . πλλῶνουτὸμ ἀ αστοο μένων κοὶ πε 



ΟῚ Ι 
Αριςοφανους : 

᾿θινλόντων. δ τιμὲς πρότούι. 1, ὦ, φώνομϑῳ οΙ "Το ραγβῆμι Ὅταν προ δὲ "σ᾽ ὅ).. 
"οὐδὲ ὅθε αὐτὸν πίνήϊα αἷν Νύ ἥουσι λὸν "οὰ φλῶσν, τὸν χικνήμι οζ 
τα, ΨΗ ουπησαινπο. κο 

λαλθύοισιν: ἴρι δ ράλ Ἐνδῴανν μϑδἔιροι ἐκ αφον ϑύνοιαύτιναι. 

"λῖς κόρακας ζ ρὑπυροῖων Ε μὲ Ὑῤτίς, οὐπροσέαε, 61 6σ' οὐκ ὀλλορ, 

"γα ποιιϑὲν, ὁ ΡΩΝ ἡῤιμδν Περιεσεφαύωσεν ὧν οἰ γορίρπρεν ὄν Ὡκῦ φ. 
οι π᾿ 

' Ἐπ δ τ χῷ γυώφί ἀχύρου; ̓αῤέριδμ “ὦ συ σὺ λαίρετε: 

ῥί γον ἑαυπὸμ ἐσ Φϑοραν. Φέ χω νόμος δεῖ, πρὸ καῦτοι χϑσμιατορ. 

τοιοῦτον γα ρτιτὴ ἐς κόρα  ΤἸ΄αυ Τὰ καταλίωσου, λαια σοι, Πλυμηδοεμεἷς.. 2. 

ἰμὸ ἐς ( ἄωο Ὁ γα ἣ ἐμοῦ ῬῬεὶ εἰσιόνοχος εἰς “ίὼ οἰκί αν 
γι ἀντί “τὸν ἰκοιτου" ΓΒ ἢ Ω ͵ ΙΝ 9 ἣ ; 
πρᾶπια υὴὶ ὡς ὁπᾶν ποῖ Π ῥωτήσα, βλεψαντος, οὗδον ἐκ. φε ον 
ραυπῖκα. οὐ μὴν πρὸ το Π ρυπῶδες ἐ ἐςν εοὐλλ οὶ μα ομ εἰσ' Φέρν . 

πράπιαγρδνὸ ἑρμανθύων Γυ' Ἐντ' οὐλὶ ὶ δέϑῃ ταῦτα τοῦ καυτου χύσμιαυτας 

ἼᾺ ἦν, ἅτονι τρῶν ΓΛ. ἕνδομγε παρ τίω ἐσήαν ὥσπερ νόμοι. 
) τοῦ ἐν 

"Ἢ οὐπρδαὐτῆς. ἐμῶ ἃ, ἐπεῖοη πὸ σὺν φι ΘΊΤΟΝ ἐκῷυπι ΡΒ (δ. 
ς Ι 5» 

τιϑοιγῶρ; ἵνα μὰ  φαρι, ὧν δὲν ἀρεπῶδε σβε (5 δὺ δισεκ οἴλῳ, 

ΠᾺ ΣΝ δα τ μοΝ ἱ λοί δυο καὶ προηίλια ποῖ’ θεὼ βϑμον Σ΄. 
«0 ὲ ρει" “πείτον 

ὑχὸς ἊΣ κῷ πδν ΝᾺ ᾿᾿ " ροβιιλόμτ' Τ χὰ “οὖ “Το! σὲν ἐπαναγκαϑέν πλοῦ 

μϑν ἀν. τουτέσι ὸν φορτν Γ νἕυσεώνυ λέγήσ' ὡσ' δ ξώνκος οὐντϑσί, 
Ἁ 

κὸν γίλωτα δεν ἩΔΟΓ Ανίφοιϑὼς εἱρησπισύ μή τὸς ἰχέδας τ, ΧΟΡΟΥ͂ 

δῶ μόν, ἴτε ρς τί ἑσίαν: ΚΡ ὠσυδω πρίν ὦνδρες ἕ ἐς. Ἰνδῶν μόνωφ» 
πρὸς ῥέϑοι ὑπῆν δ ἑσίαν 
ἐπ βεβθν βρλος χἰσμαία. Καὶ ταῦτοι μηδὲν ἐξενεγικόμπποῖ κενὰ 

Οὐ γα πρεταῶδεσ. ἱμᾷφασια Ἡμῖν γῥώμιϑών σωρδι εἰσ χίωῳ οἰκί αν, 
ὅ ὅ αδισυφανόε: προσώπου: 

ὃ ) λόγος πρὸς »οὺς αὐτιτέχιος ποὺς διασυρμὶ ιδιατὸν αὐ δῷ δδολὸ ᾧ ἐπειρῶντο Ἂν Αἰδπελεὶ Ἑευ“ 

1: ὲ ἐποίγειν. ο οὐηρῖς σφ»! ἢ ἰσεμνύνετο ὅτι οὐκ ἀσὶ “σα ραυτῳ ἰμἰρνα ἐκ φορμίδὸς. Φαινἢ ̓ϑῴηρι 

} τοιοῦτον, οὐ διε “δ᾽ οριφν. νεοῦς, ἀλλὰ δ᾽ αὐτῶν 5 δγδασιείλων. ὡσ' (ἃ ἐραποϑέμες ἐπί 
σαμαίνεται. ὥσεα ἐεέψιίκοσ.. οὗ τοσ' πένησ' (ὦ κ ἰκωμῳ δεῖ τοι! ὦ θην δ ὑψα ἐρπείζωγ. ει λίγψθ'. 
πὲς δὲ τοὺ ϑράτηγόν φασιν αὐῃν. ὥς “δὺ πρατῆε εἰνὼ ϑμόρϑε. "ὄϑεσις συση μαντικῆς περιόδου ἐκ 

εἶχαν ὁμοίων κρ' “ὧν τελόυταῖιος, ἀδρμώον ἢ ἦν. ἔδωίονε β τοὶ ἐλέφαράμο. ὑπὲρ τίλοι πιὰ 

βάγξαφος. ἐχϑὴν καὶ τανϑει μετὰ τίὼω περίοδον τὸ 5" ΟΕ ἐνόν λόῳ κομμεύτιοντι θέν, 

λεροῦ: ̓ἄχρισ αν ϑύσους ὁ λει μύλος ὑβέλθον ὁ δὲ ἱκανὸν Θνονὴν καιρὸν λοπσοίϑρος δετενῦσοα : 

αὐτὸν, οὐ ὅσω; τοὺς λόμυς “ύτουσ ὃ ἱκαρίωμ δέξεισιν “34γ6ν υϑυσ᾽ αὐτὸν σωιυπυλείν ὡσ' ἀϑῤτι- 

νεσ' Ὁ, δῃἰεοέῳ ἃ ἄγον γαὺ ἕνα Φάσιν κὺ ἀπρυπὶς ἀγαϑὸμ εὐδρα κϑὸ δίκαιον. ὁ μιλέν μετὰ 

δούλου. ὡσ' σον “τοῖς ταὶ λιοϊοισ' Ἢ  αὐτιγροίφων ἐὕριντωι, “ῇ γφαῖ. (σε δὺ.ἡ δὺ Ἂ δῦτυ χξίν.θι 

μάλιςι ΡῚ χά αὐκλωμά τῶ πνδμόμεμ, Ηδκιιόσα Ὁ 

ΕἸ 



ΓλοῦΤοσ' 

ἑπειασίσιι κεν οὐδὲν ἐδυκοκ δσίν"΄ 

ὄυτω τοπλουτεῖ , ὅν ἡδιὺ πρᾶγμιτι 

Η͂ μϑρσιπτύ", μερῇ ̓ς2 λύκων ἀλώλτωμ- 
Οιδὶ ἀμφορῇν, οἰνουμιί κανοσκἐθοημκί ου: 

Απαντωδαμῖν ἐργυθί κρὰ χευσίου, 
Τὰ σιςδυοίθι αι ππλυρβσὴρ μὔφτεθαυ μοΐ σαν 

Τὸ Φρία, ρ δὲ κυμουμεςόν «αὴδὲ λήκυϑοι, 

Μύρου γέμυσιντοδιῦσυρῷομ, ἐρείδων: 

Οξὲς δὲ πόσοι κοὦ λοιποίσδεον κρὼ χύτροι, 
Χαλκῆγέκονε: ποὺς δὲ σιμακί σκῖ τί σχπρουσ' 

Ψ. Π 7." Δ Ἁ 

Ηδλκνα σσινιποόζων πτοντύφε, 
σιν, ὡς δ πολλῶν, μοίλικο 

»Ρ'᾽ ἀϑηναΐων σῇ ἀσγη ἑὰς 

᾿σλουγνιύτοων.) κα ἣ ἐσπειασέ 

“πϑίοεν ,ἀσεπίδησεν. ἀσιλϑε ς 

κνείων δὲ ἐπὶ ϑρατείας τὰ 

λεμίωμ. δ) ὃ “ποόζων ἐ ἐπί 

νέαν, οὐδὲν ἐδ) κακ ὀσιζ. 
Ψ ͵ 

Οντω “ Φλουτέιν ἴξιν "δύ. 

ἀσγανοντοσ ὃ Ἰαμέυσ. δ 

πρὸς ρα ὡς δὶ τοῦτοι μι 

ἷν ενιγκά ὄντα ὀμκοϑεῦ. 
οὕ τω που ἡδώτι ἔς. πρᾶν 

πλιὸ «πλουτεῖν. Η͂ μὲ 

σιπύε. ὀἰω τῆς ὃ ὅρανα γι αΐων 

δὑπορίας᾿ιρξαι»» σισπύ! ὴ ἡ 

ἀργϑίκι. ποι τουλυβ νάλου 

συφοἰιλέους. ὅτε “Τὸ δλὺσ' 

Τοὺς ἰχθυμρούσ',ἰργυ ρῦσ πὰ ρευϑ ρῶν" 
Οὐδ πνϑεὴ μῖν ἐξασπήμης ἐλεφανχον δ6- 

Σ του Τῇ ρσιδί οἰϑερε ππὸν τίς οἱ Ρτ εἴ 99 ἅν, 

Χ (ρυσοῖσεάσοψώ μεϑαδιῦ λίθοις ὑσι 

Α͂ λλὰ σικὀροῦξοι ς πὸ ν Ξυφῆς ἐ ᾷ χοζσο Το ἀσελϑίντος, σπῖρτοι μετεὶ 

Καλγιῶ ὁδεασότης ἐϑρ ᾧδον βυϑυ τεῦ, ἀχιϑῶν ὑλίετο. προέχε 
δὲ τοὶ λόυϊεα ω ἀλφίτων. 

γν "σὲ πα)» "οὴ κριὸν ἐξεφανω (δ 9». Μέλανο αὐϑοσμὴπμέλανοσ' 
ἐρυθροῦ. ὕμηρος. «μέλανος 

ὄνοι»: αὐϑοσμ ἐπ ἡ " δέος. δ 

σμ. ἰύπερ τὸ αὐϑη Ἂ ὡς ἀπὸτόπυ αὐϑοσμίας ̓  ὡς ἀγὸ Ρ ἄδους ἀμπέλε: ἧ τῷ ἡδέος" εἰ περιδοισ. "οὺ 

εὐϑηρβ ὸν ἡ χυλῶον δινὴ καρυβαρίτην ὁπιν- Τὸ φρίαρ δλαϊε μεςὸν. γα ποίζε πρὸσ' τίω 

ἐναντίαν Φλτύχος μεταβολήν. λέκνοοι! ὴ τοϊἐλαιοδύχα, ἀγγξια: οἰ) ἡ πτξῦσοο. ὀξὶς ἀγγέιομ ὅξοις 

δικῖικ υλοστὺς ἡ ἀδυσ' ἀγγεῖτ πιο; ὀξυλῆαν ἀγθνκρσοῦ ταινακ ἑ σικῦς τουφὲ ἐπιτηδεία »᾿Ιλθιῶ 

ΧθρΆσο. Ο ̓ Δ᾿Ἶ πνὺς. “δμαγορᾶορ. "ἡίκαπνοϑὸ χρ ἡ ὃ φανὺς ὡς “δεῦπε “οἷς ἐππνοὶσι σὺ. Σταταρ 

σι ϑοῖϑε ρείσεντε; ἀρπιάφομ, «ὦδος γομίσμαν ὅσοι πὰρ. νοὶ οἰκεταιδωυ Φνοινομίσμάσιν ἀρτιαζομᾶν: 

ἤγοωυ παῖῦο ἐϑν ἄρτια ἀ“περμδσοὶ. ἀπαι!δὶ ἃ δέτε ἰὦ καϑν ἔγρω» πεδοήςτε “Τὸ (και τοιλόντος Δάπὸ 

κρίσις. “τῶ προς πποιό7ον τοσ' ἀρπιαζαν ὴ λέγουσι ὃ ἀρπτγὴ ἡ πούζν ἀπὸ “Τοῦ ὑπαίρου Ἴσως ὃ ὀσῴμε 

οἰϑονὰ ὙΕΥ ἐντῇ Ὁ' σανιθεϊᾳ ζυγὰ δὰ ξυγα. λέγϑαδι. Σκοροσοις ὑπ τρυφλσ .πλοίωσ' αὐτὶ το στε 

βάνοις ἐπειδὰ ὁ ) ἤϑϑιον ὑκάφοτε σκέροθε, το λέγφὶ ὅτι ὡσ' ταλουτήϊσνιτες καπεφρόνεσαν τῆς 

“πειλιιᾶσ' δγεά τη. ̓μάποτε δὲ “τῷ σκορόδν λέγω ὃν ἱκαυλόμ ἰριὴ  ἀσφοδελφὶ ὅμοιος; κἀκϑνοσ' 

ἐπιτήδειος εἰσ’ τοῦ». ὀλραδιιτίκενπὶ ὑεῖ, ταχι αν ὄῃ κω τίαυνύνοιαν ὀρνλδρον ̓ὄρητωι δὲ 

σκδροϑον, Ἰσῶσ', σιμὸν τιῤοδογῦ ὁρ,ήγα δ: σκαιὸν ὄζφν. τινὶ ὴ σκοροσίοι; πεῖς δ ἱσκορόσωρ 

Ν Καυλὸς: λι με δὲ “περιπεσόν τεσ’ ὁ ἀϑηνοίδοι. μύες ἐχελσνινη». ̓ Δλωσοὐχι τολῖσ τοῦτο. “ ᾿λλῆνα. 

δα, τί το σου Μϑταβολι ἰκυχφήμεϑοι, ὡς τεὰ πρότερον μιϑίο μόν ἀγαιπατῶς, τούγεις να ἀφο 

δλϑοντεσ οπαϑ μαήΐ ὀμεϑα. Βουϑντέῖ. καπὰ χενείχῶς ἄρντωι "  ἐνϑυσία. λοῦσα τε ἀγοκον “τῦ) 

μετίρος ὥ ωὰ ενχελ ὃς τῇσ᾽ ϑνσίας, [ὦ ἱκαμβίω καῇ οὔσιν. οὐπελὴς Ἀννσία, δεξύ ἐς [ταν ρου Δάώτν. 

ιμριοῦο ἰὼ καλοῦσι φιήψ Ῥιῆν “δ σὼρ ̓ἀϑανρίοις ἡ ἡ δὴ δος θυ κριοῦ. νὴ φάγον ϑνσῖαι. 

ἔμεδι ̓ἰξόσεμγο ὁ οἰκο πν ὁσιοὺχ οἷος ἕΤι ν᾽ 



Αφιεοφ αν οὐσ' 

Ἑδκκνι γιὺ τὼ βλέφαρά. Ε᾿ "ἣν μδώψν ἦν ἐδοννεν τοὶ 6 λέ φαραμου: ἔϑοεὶ 
Δῥιου"» μετοι βολὴ πειντόσ'. 

ἀδ δ διαότις ὑποφέρω Δι" ἔπαν υμυσήμιου παρα δεέριον ἵνα πρὸς τὸν “ἢ 

σὸν καπνὸν, ὁδοῦλος δὺν." ἴωμὰν Καία τὶς ἐν) προσιῶν οὐυσί, 
ἔσων μιεπὲμ ποιμόκριον.κο ΔιΑνὴρ προτέρομ μϑράζθλιοῦ μιὰ δ ύσυ Ω Ὁ 
:ρανὶσ' ἑχέρα ὀσιόντων ρ ΚΡ. Δήλου δα σῶν -ς δ’ ἐομκασι ἕ,- , 
κριτώμ. οἱ δὲ είρρι ̓κμξὶ 
μὰ τρί μεξοι ἀμιωτοίλη- Δι- Μαλις': Κα έπεν τουτοῦ, δέμ.Δι' πρὸ “τὸν βε( ϑ 

Δηΐτοι. με ῦ5 ὧν πελϑυποῦ κω. μελοίλωμ Υ» μον εἰ ριϑῶν οὔηοσ,, 
ὡς; χεδίεντοι γκοσ σῷ ρα γὼ Ὑὶ ! καρ οὐσίαιν “σιροὶ “τοῦ ἡ ποῖος 
ΤΩ θεω" Φέρων ἐπι το τί Λαβων, ὑπήρκυν “τοις ϑοοβδιοις ἣν φίλων, 
Λθίμορωγίς. Αγὸρ πρόπε 4 τον μϑ ἀλιοσ. ἀῤκαμοσ ἃ Εἰ ναννομίζων εὐσιμιονπρὸς τὸν βίομε, 
νὰρ πρόπερ' περύ ὐ, ὁ δα ΚΡ. Ἡ πουσωτολεωσ εἰ χίλι 'σύτὰ Μϑμαῦταο. 
ἰδ ὁ ὁγφομινλ'. ἀδόκό Δι Κομι δὰ αϑιοἶν.Κρ. οὐκόν μὲ τοὺ τοιὺτ ̓ϑᾶθλ; 
Ἴη:ς. δὴ κομιδὴ κὸν ὃ ον αν 
το ααυτάπασι μῦν, Δι ἸΚομιδῶ δοῦν καγῶ αδρφ μνν οὗτος 

Αὐχρὺσ. ὸ ἀν. ω ἑξῆς ἀ ἀππτὼ Ευ κἂν γίτησοι δομεύσε ξάν ὯΝ λῦς" 
4 ΕῚ ᾿ 

λεσέμε ὃ ὡν αὐ χρὸς μὴ Ομ τὼς βεξαῦχς, εἰδεηθείην “ποτ. 
σκϑιαρίων. ἼΣ: ὧν αὐτὶ Οἱ δέξεγρέπντο, κὐκἐσίκοιω ὁρᾷν μ᾽ {71 
τῷ δι. ἀδικῶσ ὁ ὅπ - αὐ 
πὶ το ξηρὸς ρόμενο υὐῷ Κα Καϊκατείλων γϑάδίο 072) Δι κόμα δῆ μὲυὖυ. 

πενίας ἀπώλισεποὶ σιίθνά Αυχιὺς: τ δῶν ΤῊ σκουκοίων μά πώλεσεν 
θα. ἀλλωσ μετωνυμικὺς κριᾶλι οὐχὶ νυ). Δι: αὐδ' ὧν. ἐγὼ προ τὸν, ϑεδν,. 

ΓΡ ὧν γα Πρόσουξ δ ῥϑἔιμο ς ὑκωδ καίως ἐνθάδῳ.. 
σεν 'κἌλως . αὐτί "Τ) 

ἀτοώλεια. ̓μυτα Φέρετοι ἡ ΚΡ. Τὸ Ῥιρώνιον δὲ ΣΡ 1 διΐών α΄ τοῦ προ δα ϑεών, 

«πὸ. “ΤΩ οἶτον. ὅταν ἃ αὐ- ὸ φεράμετοσοῦ “τὸ ὃ πο δέου τουτῇ ̓Φρείσον: 

Χίιὸσ ἐπιλόνται δὲ δ ΔρΚαλ τοῦτ ̓αὐαθήσων ἔρλθμο πρϑσηὸν ϑεόμ. 
δ. « οἰ 

ΣΝ Ἐρινμες αὶ ΚΡΟΜῶν οὖν ἐμυήϑηι δὰ τ ̓ ψούγα" τοῦ μειοέλα: 

σαι.) δὲ ππιρύπόνοιαν 

δον " πυρώνιρὶ κριθῶν. Τὸ τριβύμιον δὲ. “ὁ παλαιὸν ἱμαπιομ. τοῦτο γων ὃ ἐἰκύτησ ἐβάτοιζομ. - 

Μῶνόν ἐμνήϑησ. πειίζα πορα σὸν ὀλθυσίνιου νόμον. λϑυς γωλιὦ ἐ ἐν ὡς τις ἱμιαπίοις μινηθεία, ἐσὶ 

θεοῦ τινὸς ταῖντα αὐατιϑέναι ὑρπῷ διλόὶ κὼ μελαύϑροσ' Φ τῷ “περὶ μυσηρίων. “αὶ ἐΖ ὀρέϑι “πῶς βε 

εὥσ' αὖ εροῦ οι τοὶσ' τολὰς τοῖς μιύφοιις " αἦσ' τύχοι ἐψ μυνϑένπεσ. μυρήρια δὲ δύο τελϑται “τὸ 

οὐεαυτοῦ δάμηξι κϑὰ ἱόρμα μηϊερὰ κοὰ τὰ Μμεγολα. κϑὺ ἴς! ποὸὶ μικρὰ, ὡς περ προκοἴϑοι ρσις 

κοὰ προυΐενθισισ »Ἢ» ̓ μυγοίλωψ. ἄλλως σκώηων ὁ ἐς πὰ ἱμάτια τοῦ τὸ φησιν ὅτι ἐνποιραί 

ὕδιν ὦ όσοι δὲ ποὺς τοιαύσοις ςυλὰς εἰς τίκνων ἀπο ργεινα φυλάξουσι ἀαϑι ρα δὲ πάνν δ ἄρ χοισι 

ἡ μέαι. αϑως μεγαλανὴ μικραμιυσέρια ἐπλῦ ο ἐλϑισῖρι φλα τ ἰκῆσ' (μὴ ὄντων ὃ ) πρότερλμιν 

μκρῶν, ἐλϑένγς ἐραίελε, ους κοὐ θέλονγος μινηϑήνρω, ὀπειδὰ νάμο; ἂμ ἀϑηνρίδοις μυδέγα ξένον ἱνεν; 

εὐδε ϑέμεσ' 



-- : Ὦ 

ὑὐἱ ἷς 
μ- 
, 

Πλυν τος" 

β διδυκιάλλ ἐφερρι γῶσ' ̓ἐτάξι α«καΐδοκα. 

ΚΤ ἀδῥμβαδα "δι" καὶ ταῦ το  σκρελει μοῖζεη ̓ 

ΚΡ. Καὶ ταῦ τῶν αϑησων ἔφερες οὖν: "Διομδηὺν δ'ᾳ-. 

ΚΡ, Χαρίεν τῶν ἀκφσδω ρα τρθκῷ Φέρωμ-π 
Συδι μοι κακοδωῤμων οὖσ᾽ ἐπύλω λαδιει Λαος: 

Καὶ ηρισικαπκοδαμὶ (Δ τοηράκεισι ώ πτρτάκις 

Καὶ σιοδικακι σικρὸ μυριεΐκει ςοἱούνἰουν. 

ὄντω τρλυφύ γοσται ἰκραμιαι δεωμομι- 
Και Ατρλλον αὐτο τ, δ στόρευκὼ ϑεοὶ ὩΙλοι- 

Τί ποτβσὴν ὅ,7| αὐ πορθερ αὔθρώτος κακόμ. 

Συ Ουνν κτλια σϑτον ϑαμιωὶ πράγματο, 
Α͂ ὑρνα λεκὼς εἶπον τροτοκ τῆς οἰκί κο' 

Διοὲ ὃν ϑεὸν “σου πῦρ ὧν ἐσομὰρ δὲ τυφλόν 

Πάλιν αὖϑις, ὑνανρ μὲ λί ἀυρῖν οὐδέν. 

ΔΙῈ Ὁ »χεδν “ὸ πρζγμα ὥνω ,σικήν. δοκῶ- 

Π Προσέρλι ταν ρτισ κακῷ ς ἧραἥων αὐήρ 
ονκιδ θναν τοῦ Ἔν ρ οὐ Κὸ ῥ μιμιαιτῦδ: 

ΚΡΙΝ" δία καλυΐσ τοὶ ἱἐνιωτριῶν, ἀτδλλυταν 

Συ ΠΣ ρου ϑ μόνοσ ἀνπσαντασ ἡ μῶσ' “πτλουσίους 

Ὑ πολὸ μϑροσ' ἅτος τριήσεὶμ ὐϑέωσ, 
Εἰ ποέλιν ν αὐκβλέψειεν ἐξαρ λῆς: ὁδε͵ 

Τολὺ μᾶλλον ἐν ἐχσ σὴ ἐξολωλεκώσ: 
Κα Και ὁ γίνα Νδρακιδᾶται ταῦτ' 'Συ ἐμὺ τουτονί" 
Κα τῶν τονυρδνϑα κα ποιχορύχων. 

εἰλϑίντ ̓ηϑαῦνα ἐρεῖδηὺ υὴδτι 

φίλ᾽ πειῶτ' πόλι ἠδ ἡοςπ ἡ 

ογόςἀπρίκοῦ, μικρὰμνεύξ, 

ἐνδιγαντὶ ἐὑμυκοῖ "σ “ἄσοιν ὴ πὸ 

Αϑῷ μυγόλα, δίμεΘ.. 
ταδιὲμεϊερὰ, ντϑ σεφόγκοτῇ 

αὐφλυγοιρός. ὁδὲμνουμι 

ν»Θ᾽,} ' ἡμιατιοιν Ὁ ὁ ἐφόρᾳ 

τῇ μνασει; ἡδέποτε ἀπε 

δδετο, ἔχεις αὐτιλίωσ' ἃ 

Φαν εϑῆι δγαρρνεᾷ, δῷ δὲ 

“πρῦσ' ἐρακλία,τού το μὰ 

πρὸ διοσκοῦ ρος ἐποϊ κοῦ. 

Οι Μοὶ ἱμακοδαίμωψ. (γὼ “ 

ἷς ἑτέρα. ὁμοία. «δ᾽ ὁ δὲείγρι, 

ἡαμβιϊιοὶ Ῥίμεξοι [ ὧν 

πιλϑυτοῦθ, νῥδέϊσιῳ μῶν 

ἵνα προσευίξᾳ ὶ ἐν ϑεόμ.ἷαλ 
ρτελφ κορωνὶσ' καὺ ἐξ 
ν᾿ ροϑαῦϑις. ἐχείώ πορκαν 

ταῦϑυι δέν αι γοερὸν, ἀσιόνξ, 

ο ὑπκριῆβονὺσ ἀεὶ ς αν 

τισ' ἐπέλϑι. ὑποίιριτὴσξ 

1φ0΄.. ὄντω πολυφό 
ρῳ.» ἢλάμοι κακὰ ὑφεῥα 

ἐμμιρὸν᾿ ἄγορτι ἡ ποικίλα. 

ὅρηται δὲ «“πὸ “το ἡοὴν » ὕ 

σω ρέιδι ΩΣ ὀνεῖεν 

ἀκ ραὶ φΔἰουρ πρό θκα 

ἰκιόγ. ὄρνυται δὲ δτι πολύφε 

ρὸν ἐᾶν ἔλυσν ῥνο»δλιω 

ἐράσιν φεχόα ὠλιϑφορ' 

δὲ, σὸν ὁλί ππινο ἢ ἢμοπαφον 

οἰ ὦ ἀπὸ ὃ ἤδηιλνκαρπῶν χορίωψ. ἀηλνανθῶν δίνόρων. αὔως. Συγοκύίεραμαι. μετα φοριιῶς 
“σ' «πὸ ὄνου τοὺ ὑδατοσ φι συγ ριυσεωσ' πιοβϑρ ἼΣ Ηντ μ᾿ λί πώσιν εὐδδνμι, ω- 

πὶ τῷ ἰαὺ Ψ δύκιιον “περα μόνῃ. ̓σκώστει δὲ πεῦλι ΜΡ. ὡσβίαιον οὔσοιμ τὼ εὐδνἰι αφηρίοις καὶ 

σν.- ΕἸνῶι τῶ πγυροῦ κόμματος: ἀόμμα, ὄδὸς φαύλου νομί σμαηῃ «αὐτί ἢ δέ τορόπόν φαύλε 
συσήματος,ονερδ κόμματος, ὅπιν. ὑπειδὲ οὗ περὶ πλοῦτον ὁλόχς. “ὃ ὦ ἀπὸ μυταφοράσ 

δ ἰωβάλων φομιημαίτων' διὰ ὁ λι »»ν εὐδὶ ἐλεῖν γενσῖν. "πλέονα Αχελκὸν. .ἐπισημνατο ὃ ἢ 

λίξινσιωέϑως ἡ ὁχ' ποθ ὁ μὲ ἐπὶ νομισμοών ῥ μόμμαιδρικον ἀη κὸν δὲ ὑβολωλιίισ. 
«Ὁ. 



Αἴ οι ἡερς δυδ' 

Ωκοβαρδεδδάμαπε. “σεδῦβιν Σ' νΜ οὲ 4 ̓οὐλδωυν ἰϑὶὺ ὑπ ὑμῶν οὐδεμόν τν ΥΑ 
ἀϑίος. καπακωμώμϑμοι " Κοὐκίϑ ζρύρς οὐκὲ χτόμ τοὶ γμλματοίος 
Ὃ"»Ἤ σωριζωνο, σι μα τέρμ 

Λέγοισιμ: ὁδὲ μύς,πῶς ὑπὴρ ΚΡιἧς συ αρός, ὦ σὰ ἐματερ εἰσωλήλυθεν, 

᾿ϑυΘ ΛΘ μέλ φρονδῳ κα ὀσυκοφαύτης" δῆλον ὅ7| βουλεμι 4. ; 

᾿ϑϑ γῶν ϑεῖλιον. τυκο Σιν. Σὺ μϑρ εἰσ' ἀτοραῖρ ἰων ταχίωσ εοὐκαν φθαίοισ: ἕ 
φούτης οὕ τῶ καλοῦνται ἐπὶ σχῶ ἐζ δ. ΟΝ διῶσζκ ἐἴτρε βλύμδιρον 
Ὁ ὅπη ριαζομπες ἃ ἀὴρ “ τ 

αὐ της αὐνπίαις: εὐ πωλεμὸν ἃ Ε, πεῖρ ὥπυπαν οὐργθκασ: ΚΡοο μῷ φἄρασύ.. 

“πεῖριμϑμον (ὦ σία ζω ΔιιΝὰ ηὸν δόνκ ηὧὺ σωτῆρα “πολλϑαβίξιος 

Γᾷν εἱκόλα ἤικῆσοτο ὧν Ανπασι τοῖς ὕγυισιρόϑεὸς ἐϑῦτ, 

οὐκατάρχι, ϑαυμαζομί 

ντιρύςσμι ἐῥδᾶνόι ε γϑυνῶν Τοὺς συ "κὐῷ συϑ΄τοὶς ἐξ ολθκα κοὺν κὸς κῶξε 

τας δυ»ιοῦ τον, οὕτω ̓ὃψο δ᾽ α). μοι “τοί λοις: μεδν( εὐ συ μετέχων κατουγε λῇς, 

μαϑῆναι λέγουσιν. ἀπὸ ὧν ἐπεὶ πῦϑεν ϑοι μερί τιον ὀὔλεφαι. “τοδῦ: 
ὁππώρασ' πριραφεῖμς οὐν(ἃ 

οἱοπωσειῶ μάτι ἐγκὰ Ἐχιὲσ' διέχοντ ̓ἀδόν' σξηῷ πγιβώνιον: 
σι Ῥὰνομάσαντοιδ μας Δι δυδὲν τρότὶ μῶσο υΦορα ὑὅπει σέ μϑιμοσ' 

ποφαῖρᾳ γὺ ἐγιαλᾷ νὴ Τὸν δοιοτύλι ο, τονε (01. εν δώμου, δραχμῆσ. 
ἐς διίκίω ΑΣΑ δαλουν 

ἥκῖ. ὅπ δὲικη» τούτων ὯΝ -Ξ , 

γὲν, ἐκ τῶνδε δλον. ΘΕ “κὰ Ὡουδ ἡΦι,λε γελύβονας Φσύκοβίους: ὥσυκωροισ΄ “Ασυκολόγοισ: ΩΣ 

Λοσύκουσ' οὐ συκώδει; (συκ ὁπεμμοῖας. ̓σῶς ἀπὸ “τοῦ “τεῦν τοῖς ̓  ἐγελημάποι ἐφέλιμείϑει. 

Βόυλι, κι: "πτίνν λφιωῆφ 4. υπεινᾷ λίαν. ἀηρ τῷ βοῦν ἐπιρρήμουτοσι σῷ ἁρλτοίσεως ζῶ; ϑειλωτικδν, 

αὐτὶ τὸ λίαν. ὡς πϑιρὴ ονζρ, βούσπεινα. “μεγίλη “πεῖνα (ἃ ξουγαϊθ». κοὐξούηλω ωνφ'. "πινὸς δὲ ὦ ἐπ 

ϑὸς γόσον φασὶν ο᾿ " ἐπολλὰὶ ἐιϑίουπεροὐ τσληροῦντοι. Ἂ» συκοζραν δ, 70. οὐ τοσ' ὃ πρόπας. 

Σὺ μϑν εἰς ἀγορανο ποῦν πρὸσ' ἣν ̓ ν ρ τὰ ἠὲ δὲουκ. αν ὃ φϑανοισ, αὐπὴὶ “τοουϊεαν πέρας λθλ"σιδῇρ 

καίκων. ἔα “τῶ Ῥογού. "τροχέςτις ἰώ «γνῷ ὦ δεσμοῦ μϑροι ὁ οἰβού του ἐϊολάζον»». τοῦτο δέλε 

"40 ἀδγι(θ, πρὸσ' ἊΝ ϑεραποῦντο Ονδὶν πο απμμ οὐνς ουφροντίζωσιν Εἰ ἐββτοῦ ἡδαροτιμαν 

ὡπὰ το λόγο ἔχειν Δἰσιορεφεοὺς. λέγᾳ: αν ,οὅ ; Φοβοῦ μειϊσεῚ ἔχων φυσικὸν δκικτύλιον. διὰ -- 

ἰωτύλιον δεν λεγόμᾶν ὃν φύμαίι τυ φλι ς βολπππκιςμέμνντοι. ὁδιφδαμιθλφαυρμακοπώ- 

“λής δι. ἀμφψίαοὶ ἢ ἢ χενσυταύλες, τετελεσμοϑουσθιείατολίουσ' απρλῶν. Φιλόσῷθ᾽ διῶ: τὐνὸ δέ. 

μθ᾽ Φιυοικὸ; δωκπυλίους ποιῶν πρὸς δαίμονα Ω ὀφῴσ δυτῶτο, ΠΧ θεράπενον ὺ τουδὶ ὁὉι0- 

διμκ τουσ' μὰ δλονδετέω ἀρ χὴν ὀκόων ὑαφεωνδάϊιμεοῦς. Τὸν δαϊιπύλιλ᾽κνοῦ. ἀλιξ,τήριον 

Ὁ δια πήρίων δείεψεσιν ΕΟ "οὐ βασκανίαν ΓΤ εππτῆς ὅν δα υτύλι ὃν, ὃν καλοῦσι Φαρ ὅπ 

ὔ ῥιαίε πίω, πρδφὺ Ὁ ὅϑε ἐραυ σον καιν ς ἐχεφα ρμαικι πίω δακτύλιον, ἐλοῦρὸσ δέηλα, συκ οζφα ἘΠ 

τιν. ὡσ' γου των λεῖρόνων ὄντων χοὼ ϑηρίων: πρὸσς ἃ δ δυκπύλιθ᾽ “πεποὶ του Δλουΐι ἰφῴει φκοὶν 

οὗτος ὁδαιετύλιθ᾽ πρὸσ' δάημα τὸΆ συϊεοφφαύηρυ τον» δὲ ὁ ὑπέρθ πρεσβυτισ' λίγο δὴν 

΄πρίβωμα κόμι ἰ σούσ'. οἱ γον δώο᾽ ὃν συκοφαντέω «κφΦλναροῦσι. "Ἀτγι δὲ ο: ἴμον ὅτιουκ. ὑσὶ τίσ' 

Ὁ Ὅδ᾽ δωκτυλιῳ ἐποδὰ ἀ φωῤμάκομ πρὺσ' διηλας κι συϊοοζβαν τον . ᾿ἐσε!  ὀυϑοισι λίπιν 

οἱ τοὶ 



λουτοσ 

Καιβλν οὐκιῳεσησυκοῷ αὐτου δὼ γμαποι: 

δ ἐρύχίουν δ τρλλὰ ταῦτ᾽ ἐ52. πκετομ. 
: ο,τ δὲτρι ἔντον ὧν ϑεἰδοῦκεἐἰρήκαιτον. 

ὁυκέπῷ γιθῷ Ὁ ἐνθδιε σὺν ὁλεΐ 
ΚαιΜὰὶ υὸν δγ οὐκου! τι γισῷ πίφ] ϑδ τι" 

Σ νοὐηρ ῬΑΝ ἐ μον ναὶ μιὰ δα δι εν έσωτον» 
, Δι"Ὡσδὰ πω ληϑείᾳ σὺ μετὰ "Ὁ μάρτυρος 

Δια ῥραγείοτ, μηδενὸς ἐμᾳεπληημεν ὁ. 

ΣυΑ ρνειδθομ, ἔνδον βμνώμιαρ ῳ τούτω 

Πυλύχεημα σι μια χῶν καϊκρεῶν ὠή]ἀϑμων: 
τ’ δ’ 
αὐ. οὖν ὧῦ: ΗΒ ΝΣ ὑν: 

ΚΡ. Καικόδοωι μον ὀστῷ ραὶνᾳ “τί. Δι" ᾿ὺ ὕ ψυχίγίσως, 

ἕπεξτοι οὔΤτον ἀμ πύλετοι Ῥιβών ὸμ, 

Συ Ταῦτ ν αὐαιρᾷ τοῖν ὠζώ κρὰ ϑι οἱ 
Τύτους ὑβούζαν ὁ ἐς ἐμ Ω ̓ὠσάλθομαυ 

ὄπ ἼΩΝ ὧν πρὸ Φλόπολις κ ο,- κακώς! 

ΔιΣὺ φι Αδρρλι οἴ γ"εύς; Συ. ὡς ἰδῶς αὐήρ: 
Δι 'Καλμὴν ἐπερωτηθεὶς οἰ"πῦκοι ναήμοι. ΣΟ τ 

Λι Τεωρλϑ; ΕἾ Συμελαγλολάνμ μ' ὅτως ο,4: 

Διάλν ἐμπτορόν; ἘΣ οὐκ ση ἡπτο μου δ τα τύχω. 

Δι τὶ δεωοτέχνην τήνε μαϑες, Συοὔμει ηὸν δύα. 

ΔιΡώςς ὅν δεζυς ἢ πόϑεν μυσδὲρμ το! ὧν: 

μυισι ὅτι λοιρθων κριῶν ὀσμῇ σ' ἴθϑετο. 

οὐ μᾶνος τοῦ τόφησι : 

“πολλοῦπισ' ὀσφραίνοντωι. 

- ᾿Ὶ ,ὔ “ 

οἱ τῶ “σερηοίσπττι 'σστέλουν “ 

τές, ὅτι χρυσιμουφ πόδι πο. 

“»δοιλεξᾷ οὖν ἀλλὰ τοῦτο. 

“δάκ᾽ ἀκ Δὲ αντιστοίθφαι οὐδὲν 

Ὀπεφόχοις 

"᾿ν. ὐδιδδημα »σελιρὰ λε 

ἔς κῆρ δ ἐρπεῦδ ὁ θρι, 
μϑβη ἀγλωσ. μὰ λάβισ' ἐσ, 

“ὀιθέπι ατοσίξωθον “ῥάσαϑ 

βεππιὶ ὁν,ὑσυϊον τούπηνδον. 

ἀλλέσιρ 3 ὁ βου ιὴ πρὸς τὸ 

δωκτύλι οὕτως. ἀλ ̓οὐκὺ 

σιν ὁδακτύλιος δάπμα τοσ. 

συκ οφαντον. “πυπέσεν,οὐεν 

“ἐ! "γῶν πρὸσ πουδσυκο- 

Φαυπαισ. ὡς πῷ ἐσιτοὶ δὴ: 

ἀῷιων δίῃμαπαι. 

Ονκουν τῳ ασῶι. ἀγαϑῶν δω 

λορότι. ὥσγι “πιληϑείαὶ, 

λώπει,δειπνᾶς. 

Μεῖὰ τῶμαρτυρῷν. "λίην 

ρα ὅδ. ἡγτὸ ἵνα αὐτουὶ εἰσ’ 

δίκεν καλέσει. ἄλλως. τῷ 

συϊο αν». ὃ ἐπετούτισ' ὡσ' 

"- μουρντυρέν. ὡφάγιο χ’ 

ἘΝ οὖν τοῦσυκ οφαύηον κοὶ 

μάρτυρα ἡνα ἐσ δ κίω κα 

λίσῃ; τοῦ τόφέσι. 

᾿ ἀπ δὰ δψμλων Τούτων ὕδεί 

ΑἌδλως Υἱ υ ν ὑπίρρημια θϑαυμιατείόν. ὴ ἐσῴρωι ́ 

Ἰοὺ ψύχους γισωσ. ἐπεὶ τὰ φῷα ἐσυδῥου ἡύχι αἰοϑοιμό μϑιαν 
Φιλόπολισ. ὁ εῦμφι, λύελισ' κοινόρ. ιἀπικὸν δ δ Φιλέππιβισ. 

Μελαγλολανμ οὕ τωσ' δϊ4, ὡρῆν ὦ οἱ μιαιρνόμϑροι “ἰὼ οὐ τοῖ σ' -σληϑεσι μἑυοὶ (διὼ ἀππερναινό (δ ο- 

«ἡ ἐραμίνεισ Φίρομτοι, διὰ τοῦτο κοὺ πίω δ γομῶν δαπριξιὼ μελαγλιλίαν ὠνόμασεμ 

ὡσ' ἐν ναγρόισ γν9 εϑμίω. Σιάππεμωι γὍτα " τὐνο. τινὰς “ἡ “᾿λι τῶν ἡγίκα χορ μα 

τῶν ἰώ ἀσφορὰ πρὸσ πίω πολιν,τίω ἐμπυρίαν ἐπροφασίζεγτο, τίω ἐσφοραν βουλόμϑμοι ζυ 

γϑν. νἀξάμιοι γον ὕτιι δεφυλάῆογτο ὥςφησιν Ἐνφρόνΐ, ὡς “δπολιφωφελοῦντετολᾶ Εἰσϑέ᾽, 

δὰ ῴι αὐνὴρ' εμπορίασ' διὸ κοὸ ὁσυκ οζφαντησ' λέγᾷ, ὅτι ὃ ΤῊΝ γε» τοήτις -οὦ ρὸς πολέμου, κὼ 

εἰς φορᾶς, μηερον ὁμαυτὸν «ποκαλῴ. ἀλλυσ ᾿ ὅταιν Φνὸὶν α»άγμιν δόντι πράρᾳ οὑτοσ', ἘΝ 

μι τόπεϊ ἵμφρθ' ξἰψοῦ!- προφασίζομαίφαοην, θέ πέμπομιά! ἐσ' τὸν πολιμϑν. 

ἃ ἢ} 



Α͂ οἰςοφαϑους 

Τῶν Φὰ πόλευσ ἔμ᾽. 5 δεημίο Συ Τῶν Φιὶ γῇ γέλεως εἰμὰ πιμελητὰσ' πραγμάτων 
σίων πραπαά τὸν φΦροντι-. 

τήσ' διον λορυ ας: ῬΡΑΡΗΣ Καὶ 5 “: ἰδίων πρντ ΓιΔεσύ, τἰ μειϑώνεΣυ βύλοί! 

λίασιρνῖθτοι ἐτωμ. ὡδγων ἢ, Δι: Ποῦ ἦν αὖ ἔϊες χενσὸσ ὦτοι χυρύχι, 
Ἂν καθζκ τον. δΙον, εἰ «Ὅν, Ε σὺ! προσίικον μηδὲν ὠτοσεθαί' 4 
μοι τὸ τιον όνα ἄζοιτο προ φνν ν Ὁ προσήκᾳ τίω ἐ ἐμοιυπτοῦ μοιππῦλιν 
τινα ἀὐπὺς ἐφρόντιϑεν. ὅτι 

δὲ λέγᾳ δδρ δυτικολν Ἐυεργετέϊρ μ᾽ ὠκέπφι καϑόσομ αὐιϑίνω: 
Ἐνοιαϊδεκἐνβάκ χ΄. ξιμὸ Δι: Ἔνεργετεν ἢ ὃν 521: τὸ ρλυηραξμον εἶν; 
δ! Ἰδμον ἴλαξορε νὴ λέίρας Συ- Τὸ μὰ ὅμ 66 "λν τοῖς νόμοις χἴσκμδιοις 
μσοσ. Πῶσ ὃν αὐοὑνοῦσ'. Κ γ᾽: 
ἐπε τὰ χεισὺσ ΧρῸΣ αὶ μὲ ̓ πηηρε πεν τρτὴν σις μια τοίνᾳ . 

Ἄνπου μὅνυς κϑὺ ἀγανα.- Δι: Ουκῦν δγκασοῖ ἐξεχήτηϑες ἡ πὐλις 

κι ἐς μυδένσοι δαφίᾳ. Αἴρχεν καϑίρησιν: Σιν κασιηὸ Ἷ 4 δέτηδ', 
ἕΐισι προσλίωορ μηδέρ.ο δ) ἁ Δι: Ὁρουλό μον. Σ νυ. κῶν ἐκόνός ὀμῖγω. ᾿ 
᾿ν πρασμώτων μὰ συὶ 
μυδὲν δγαφῷόντων ἀπε ὦστ εἰς ἐμάκᾳ τῆς πόλιως τὸ πραϊγμιαχουν 

λθανη τοῖσ' αὐϑριϊσαοις: “γιὰ. Δι Ν᾿ δία ΤΡΝηρομ γ ἀραπροφοίσαν ἔχθ" 
τὸ ὥλχερ ἀλλο! ἰοιρπράσ ἑκνοδ᾽ ̓οὐδού οὐ λοὶεδν, ἡσυ λίαν ἔχον 
ἑλασιμ ὁγουλὰ γλοξιωμπρο 

γί ρθν μισᾶται Ζᾷν. ἐἰργϑς: :Σ υνοζλλ προξατίου δ ἤον λέγάσ. ῖ 

(ιυύπφι: ὦ ϑϑπελέσοε τε τοὺ ἑιμὴ Φανεῖ τοῦ δαιηριξέτις ( δίῳ. 

λάλει. φασὶ γουδ “ὸν κέπι Δι υδαν μετωμάϑοις. Συ ζδάν ἀδοίησ' γέμοι 
ὃν δυ-τελίσοι τὸ κοὺ λάσ 

ἱρὰ ὄρνεον ΓΩ Ἰπροὶ Ὁ-πῷ Τὸν "πλοῦν (ως ὺ τὸν (ἃ ω ὁ ροΐΠουσίλφι 0}» 

Φιλέ ἀφρὸν ϑιιλατή μον « 

ϑ'4 ν. 12» ῥελὸ μϑροι οἱξραλις ̓ ποῦδλισγεερω σόοι, ῥά πτειο τοπεϑωνπόρρυϑινάφ να ἀτω «υ 

τῷ ὦ εἶτα φι ΓΕΦ τοῦτο οὐ τοῦσχερσιμ. ὍΝ οὕτω ΧΙ μικρὸν ἀποὺ τῶνπες (ὐχερῶσ' ἀγρϑύουσι, τοῦ ἧς 

ἐμπεσὸν (σ' τοὺσ' χέρας αὐτὴν ὄληται οὖν εἰσ’ ππεροιμίαν,ἱῶ Ρ Ὧν ἀλογήξωρ αὐδρῶν νοὰ ανιή- 

“Ων. καλῶται δέρερινώς λαρθ,. Ἐξδωΐταδι. ὅβαναγα "ςἢ ἡ με πέω. οὕτως αὐτῇ ἐκοὶ. ἀρῶσ μά 

σὴρ - κοινότερον δὲ. κρ τοὺς τοιαύποις ψιλοὺς ἴπλεοι σίασ' κϑδλάτουργασ, ἀ ρχασ' ἔλεγον. κοὺ Ὁ βου 

λίσω,α ἐρξαι. γραφῶ) ἣ (Δονοφίματι ἀφφατιῷ ὁ τίων νη} ἡ ὁδυλό Μ “αὐτὶ ϑοχρὶμελυτὴσὑ ΡῈ ΤῊ 

τϑὸ Ἢ προῖ σοὶ μϑῥ. Γ ροβατίον δ ον. “μωροῦ κοδανούτον.. «διὰ “δάδρανὶςφιν αψομησ δ πραγ 

Οὐμάτωμ ὁ ὅτι τοὶ πρόβατα μυδὲν ἐργαζόμϑμα 2... Δ οιαπριξάτις πρΡίῳ. ἀν τήσφυμια ἀ- 

ρόλημα: ,δ)] αὐῦτα. δγαγωγί. “πρόφασισ. ἁφῆς μϑδλομδρ περὶ τὰ πράπαατα δαθίξᾳν. 

σὰν ̓μετὼ μάϑοισ. αὐνὶ “τῶ ανουπουύσοι 6. κνρίωσ ἢ μετωμαϑέιν ἐλυαννὺ μυτο τοῦτο ὑπερόντι 

μαϑᾶν ἀφιεμόψου “το πρώτου. Καὶ κὼ ὁ βάτον σίλφιον. μαῇ Θ’ ἱινρίωίω ἀμωτισενί 

ϑὼὸν ἀπὸ βρὺς ϑλυα τὰ κρ τέων νήσου: δ »τιμολσειντεσ λυβυδϑο’,: ἐχαρίσοντο αὐ ΩΣ ἐιαλλισον 

» λαλάνωψ Ὁ σίλϑιον.κρὶ ον νομίσματι αὐτὸν ἐχώραξαν . τῇ βαδν, βασιλείανυτῇ" δὲ »ὐλιογτα 

οὰ τῆφπλιωσ δυχφέϑρογ. ὡσ' Αρισοτίλης οντῇ βκνρίωαίωρ Ἡλιτείᾳ: ὦνϑεν κοὰ ὑππὶ βοιμιὶ ΩΣ ἁλὶ 

διαφόρουσ' κὦ ὑβόχους τιμὰσ' δεχοῤϑμων. αἴλω: ΟΣΊλΦιον βοτοίνη πολντίματος ὁ δὲ αἰτία τοι’ 

αὐτο 



νὼ. σὴ 
ΨΥ" 

Ἢ. 
ἐμ] 
“Ε, 

Η͂ ἌΝ 

ἱ Δι κἀτολθευφωκ ϑειμιέσμνι ἀν ῥεοὗσοξοιὴ λέᾳ 

Δ περ ὑπόλυσαρ. κα ρυπῶν τοὶ ταύ τοί δὶ ἰ λέῃ: 
ΟΣυϊαὶ μὴν προσελθέτω πρός ἔμ ὑμὰ " ὀγϑαδι, 

Οξδουλόμϑῳ ὁρκα βεδικ ὅν ἐκκέμος ὀμῇ 
Συμοι τάλασικετοδιύο μαι μεθ᾽ ὑμόραν» 

ΚαΣὺ γ κξιο οὶ τόλλοξια ταῆ ων ἐαϑ24μ. 

᾿ Συιόρᾷν ἄτριεἶν, ταῦ τι τὼ μῷ τὺ βομυραο. 

Κα-Αγλ ὀἰχετοιφινγωμ ὃ ὃν ἡγες μα ἐρτυραι., 

Συ' δι μοι “ΠΌΘΙ εἰλη μεβια μόνοσι Κα: θυ! ; βοιᾷσ' 

Συ δε μιοι μια (λοι δι σ. ἘΚ. δυσσύμοι τοϊξιβώνιου 

Ϊ νἄ μολέσῳι ηὃν συκοφαύτην τουπορί: 

δΔιΜᾷ δα" ἱερὸν νΥ γ1 ποῦ πλύτου ποίλαι: 
Καἑπεντα γρύνεσίλλιον αϑατε ϑήσε ταν, 

Η «περὶ τρνυρὸν αὔρα "ρὸν τριγο ρύ 7 ον" 
Πλῦτον δὲ κοημέιρ ἡμαπήοισ' σεμνοιᾶ πρέπει" 

Δ, 1 σ' 4᾽ ἐμβαδοις Ἴ σεται γις ἐπέμοι.. 

ΚΡ Καὶ ταῦτα πρὸς ηὃ μύχώππον αὐίκαδὲ μεΐλαι 

ὥραερ κογ) δι πρός πο αλόύσω τουτωΐ . 
ΣυΑ πεν μιιπρώσικω γλύδωνὸ ὧν “πολὺ 

Ὑμῶν. ἐαὺ δὲ συ ;ζυγ9ν. λάξωτινὰ 
Καὶ σύκινον ἣν ! [οῳ ρὸμ σού τον ϑιόν,, 

Ἐγὼ γριήσω τρμερον δοῦμαιδήκων: 

ΟἿ κατλυφ στο αψεἷς ὁ εἰς ὧμ μόνοσ', 

Τὴρ δα μοκρα τὶ αφεοὐτυγίὼ πλὴν “ϑῶν, 

ΤῊ ΠΑ τρλι χῶν, ὅτι τίρω ἐκκκ Λυσίαν. 

αὖτε δὲ ρβάῇ Θὺς Αοιτν 
τέλασιο λιβυ κυρίων 

λεγομδρίων ὑκτίδε κατοὺπ' 

δυϑένται αὐ εν ἀτὰὶ κρὰ τῷ 

“πύλλων! χε σμιόν. κὺ εἶτα 

λῖται οἰκυρίωοοι αὐτουηρ 

δοσινφβλὐφγισίασξουλό οἰμκε 

ΓΠ γκιθἰσοιεϑοιἘριρασιλῶ, 

ἐποίησαν Εἰϊε να ὧν δ τι 

δκίωτύλιονοο ᾧ ω ἡ“πὐλιφεῦ 

ὅβ προσφί “4 6" ξασιλῷ 

“λοίλφιον. ὦ ὁ φνυλλογδὲ 
εὐ Το νϑδὸκ ρποσίϑδιι λα 

δὺσ' γὶ ν» ὃ ὀπὸς, αὐ πσλῳς 

σπεὸν αὐτοῦ, “πυλληὴσ' πιμκασ' 

«βονίβιν. (οἱ ἀ μ“πελιῶσοιι 

δὲ ἴομεν λι βυιις, οςδελφῇ 

ανέθεσοιν ἰκαυλόνσιλφίου, 

 ὥοφφεσιν Α λιβανδρίβισ. 

Οὐκοῦν ὠκδνοσξμεκὸ. ἐκῶτ 

νύσεμι ἐπύφεσινδ μέλλων 

σοὶ προσελθεῖν. γοιηρ ὁϑερα. 

μα ον ἀορσπώσπτων λύγφι ἃ- 

Αἰ λώμι μῷ ται τὰ πεοξαὺ 
τοϑαῦυ ὀρυλᾶβα. κοὐ ὅσωι δὲ 

λέγουσιν »ἀσέδυσεμ. 

Μευϑὴμέραν αὐτὶ ΟΥἿΜ ἡμέρᾳ. 

ἀπ κὸν ῥοώμα. "μεϑῆμις 

" γαίρφασιν. αἰκοῤόμιί ἐπ 

ἱφὸν ὸ ἔζινιὶ “ῷ λέπυσι πᾶν ἃ 
λα τιϑέβϑρον στο σ' ϑεόις. 

Ὡοπῷ ἐμοτίνῳ προς αουτα. 

λύσων ὅτι χοῦ ν᾽ κοτίνωρ 

(Δαϊων δένδρων πιινταιχονέντὶ ἑῷοι; προς πο] «Λόδουσι τὶ αὐαθύμαται. ἄλλως, ὀυϑοισι τοῖσδε ̓  

ὅροις ἐδλι δκ ρανία προς πα τ αλϑύφν πρὸσι ποβοπὴμξα σα αὐ ογορηὶ πρὸς Ἄμυ ὁ ἦν ρανθλν" 

αὐτί. αὔωσ' ἴϑος ἰὠπϑνρῶντοίςτινα ἃ ἀγραν,μιν βόςτὶ [3ϑηρω μϑῥο μεφαλδὰ "αϑδλαπῃ ὁσηλὰμ πὶ ὁπ 

λῳ ἐπήτιγος δίνέρν εἰςαυγ τ λίω »πρὸς τιρὸ Φλαρπεμιδυσ. Καὶ σύμ νον. Ἴ συν Ἐρδ ἀϑϑενέσοε 

δ»ν. ὀγοὺ ὕλομ φσυκῆσ' ἀϑινὲς κυ ψομ: ὅθε βι συν ἐνῃ ἁρυκουρία, αὐτὶ “Το ἀϑενὴς ἡ αὐ“ 

“Φιλίσ "ἢ ἢ συϊεινον κὸν συκοζφαντίω μεκαλυμμοϑωσ' λίπι ἀπὸ Φὶ συκῆς ἡθμιαπῖσκσ' Κ ὀνομιοῖς. 

Οντε τῶ ξουλίεὶ πιϑών. αὐτὶ “Τὸ σπείσαισ' «ὅσα δὲ τῇ ἢ ὁουλιῇ δβῴ, χοιῦ τοῦ ὑτλ ὃν δέμορ αὐαφέρε 

Τα" Ἰοὴ ἐκ τῦ εὐαντίου. τιὶ ὑπὸ “τῷ μου ψμιφιϑό ϑμα ὁ ὑπὸ ΦΑβουλὴσ' Κνροῦνται . 

Δ. ἢ 



Αοισοφ ανσε» ᾿ 

Ἐπειδὲ τἰω πονὸτολίᾶν. εὖ Δι. Καὶ Γ ἐπε δὰ τίω πανοθλ αν τί ὁ ἐμὴν 
τῖτον ἐπειδὰ ἐξρρον καιτὲσ 

μὲ ὁπεμίωπεμμλότυδὴ Ὁ ἔχον βαδοζ4σ, εἰσ' ηὐ βα λαρεῖον πρι
ν 

σὐκοφιαὐπον μι μῶται. ἔπε) τὐκ ἰ κορυφοῦοε. ἑσακωσ, θέ Ῥαυδ 

ἹΚορυφοῦθ, ἡ πειτῶ περεΐσοε Κάγω Ὑ έχουν τίω σοζσὶν ταῦ τὴν τρτέ» 
συ περὶ ὁ πῦρ,ως πῷ χορὸ! ΚΡ. Αλὰ "ὁ αλαννς ἐλᾷ ἷ ὃν ἠραζαῦ σον, λαβωμ 
εὑτοῖσ βαλανέοισ. οὐκ. 

ἀξίᾳ γορι. "παρὰ γτο ὀνέσξκένου τοπονιρῦῦκόμμια τος. 

“πέποιμλᾳψ. «δὲ τ᾽ λιωαίῳ Νῳδ' εἰσίω μῶν ἵνα προ συυδῳ ον θεόν. πτ' 
ζώς ἐπεὶ κὶ μέτοικοι ;»- ΧΟΡΟΥ͂ , 

γηϑαιν. κορυφιθυδὲ δον 

βουλὺ πρῶῦτος. Ῥ δϑερου, Γρ' Α ἐὥφίλοι γέρορ τί, ἐνὶ τίω οἰκίαν. 

αὐτοῦ » νῷ μαύϑητι. ὥρην Ααἰρμεϑῦντως τοῦ μέου τούτον " οὗ 

αὐδριὰσ ἐπὶ ἰιφαλιὼ. ἢ Φι ὁδοῦρισα ρα στα ἐμαρ τίς αμϑρ- 
Α ὟΥ ὁβαλανόϊδ. λέγουσιν ὅ 

τι ὁ πολλοι λα οὖσι σὸν Χο. Α͂ 2Ὰ Ἰιϑὲπ' αὐ τοὶ τοὺς θύρας οἰουγ μῦν, 

ἀύρα τὰ 5 λουρωρ,θσ ἑαν -- Ω μφρα κι σκεη “συυϑάνει )ϑωοικῶς, 

τουδὶ αὐτὸν ὑλίκογτεσι Γρ: Φέρε γωω ἀδδ τϑε κα Λέσω τιναί: 
Ὑ οὗ πονηροϊιεομεμιαιτος ὦ ρέ Χ ΡΜ "δῷ ἐσέγω ἡ Δὸν αὐτὸς { δε λὴ ἰλυϑα: 

251} γομἠσμαηρσθ πεν, ἀ-πὸ 

μυτοα φορὰσ' ΞΡ νομισμο Α͂ λλ᾽ ὅχρ μοί λιςελήλυϑασ' ,λέχειν ἐχχὴν . 

πων β(φαύλωσ' δγαίκέκομι Γρ' Ῥύπομθα διάνεὶ σὺ παραίομ ̓ὠρλλτασε: 
᾽ 

ῥόρων. Αρὼ ω Φίλοι γέρον ἀφ᾽ ου ὑ δ ὁ ὁθεὺσ' οὗτοι ἢ ἤρξατο Ρλέπειμ- 
ἀπμορο θα χὰ ἑσπέρα ὁμοία. ΑΦίωσον ϑναῖ μομσφηρίηκε ηὃν βίὁμ. 
οἰδὲσίλοι ἰαμβικοὶ τρίμε 

οι ἀϊιαποίλνκορι πεῖς ἂν Χρ᾿Τί δ᾽ ἐσημόηρο ποὺ σὺ ἡ συκοφ αι ξιαι, 

τελϑυ τοῦθ. »έφανον γίτο, Ευ τοί Γυμο ξὶνἐ νά). ἐΓρυμοὶ δ ἐγὼ μϑῳ οὔ- 

αὶ ἀκ δ χων περθύεπαιοτ Χ γ΄ ΑΥλ λα λοῦσ' ἐπνεσ ἐν γῳ γροα ματι: 
πὶ τοὶ τιλφ ἰκορων!ς. 

Αρὼ Φίλοι ρον τες" γραῦς ἐσήτισ' ὑτισ πρωίω ἐκι ϑώσαιν γεαν! σπὺν δη ουθμον αὶ ὑπ Ἀ Ὅλα μδν αὖ 

{ὡ. οὗ τοσ' δὲ πσλττήσοις νῷ ὡσ' δίκαι, ὅασεμ αὐπτίμν, δυὸ κρὶ κα τὼ ξο(ᾷ “τῶ -αλέτιν.. , 
Ω μφρακίσιεη. πῃ ορηποίεσι- τῇ 5 πρεσβυτιδ) ο οἱ γρόντεσ. καὺμᾳ ἰρακι (σκίω μδὺ, δι δτὸ τεθρυμμιούον 

πορὡραϊομοῦ: ὡρικ ὧσ' δὲ ἢ δυπρεπώς: Ἢ ὁ κατοὶ ἱκοιερδν. Τὶ δέ τιν, πον δ σύσυϊοο Φανθια. ἐππει 

ἣ ὧδε που πομεροὺσ' μὰ ανοϊρῶκ ατυχβσεμτασ βλέψαν “τῦσ' “τῶτολούτου φισίμ. «ρα χαὺσὺ 

τ ταῖς γιοῦ πονηρὰ ἐ- στῆ δε παινδοκ δύ πρια, οὗ τῶ κοὐ συϊιοφαν τρια: Αλλούλαρρε"- 

ὀέαιμδο. “στὰ ρὑποόψοναν, απ τὸ ἀδηικαζεσι ὅτι δὲ Ί γρμμαπα ἐκιληροῦντο, πρ οὐρῇ. οὐμίω 

εἰλλὰ κοὺ ἐξουλ ϑύομ» οὕ», ὥρπρὸ τουπυ Ετεὶ ἀρξου μόρον. Φισὶ του ὁφιλέχορθ᾽, ἂν ἁλ σλαυίει 

“παυν,ρ βουλὴ δ φγρώμμα τῦτε πρῶτον ἐϊιαϑέφετο. ἊΝ ἊΣ γὼ Ὁ ὀμνισιψ ἀπίκόμου ἐκ αϑεδιείοϑς 

ἐνῖρ' γραμματεῖς ᾧ ᾧ αν λάχωσι. ὐὐτοὴ αφἔπέρον ἄν ἑρμίω φύσι αϑηναῖοι πολ ἀποξρφυλῶν 
ἐπίυν του δὲ καφοὺσ' ἰκα τοὶ πὶ γράμμα δὶ ΟΙΟΨ ἡ ᾿ πρω τη ὃ κα ἔφα δημιέξον « Χο ἡ δευτέρα, Υ 

καὶ αἱ 



Πλοῦτος" 

β Γρ Σκωήϊ ας: ἐγωδὲ κατουκίκρμισμοι δφλείκραν, 

Χρού εὐὼ ἐρέσιε αὐάεΐσοισοι. ω κυισμιν τῖνα; 

Γ [' "ἀκυενυεὴν δήμοντὶ μφρακιοι φἶλομ- 

Πενιχκὸν μϑδ. εἴλλως δὲ υπρύσωτον κοὐ Κα λόγο. 

Καὶ "ον εἰ ἐὰν ϑειθείω ἐ ἐγώ, 
ἀ παν τῖτῖη κοηκίωσ Μοι καλκαλών 

Ε  γρδὲκείνῳ “τοόύνττο τοῦθ᾽ αἱ ἼΤΗ "ρύριω, 

Χ ρ τί δέν 67) σουμαλισεδιϑδὲ ὑκαίσοτι.--- 

Γ ρ'ὀυνρλλά (αὶ ὁ ἐκγομίωσ μ ἔων" γετο. 

Αλλ οἱ ργυοῖν δραλχμὰσ αὐ ἢ τησέκο σι 
Ε οὶ μιατεονν ὀκτὼ σὰν ἡἰσύπποδαμα τα . 

: Καὶ τοῦς ἀδελφ αἷς ἀγοραίσοα »ιτώμιο[ϑ: 

κέ Ἀμσεν. αἱ τῇ ἢ μα τε θοιμια, τήϑυονν 

Πυρι ντ' αὖ  ἐδεῖϑα μεδϑ μων τυῆαρω 

Χρ. Οὺ “πολλὰ τοι μὺν μοὶ τὸν ἐπθῆλω ταῖντοίγε 

ξιρικας ἀλλά δάλομ, ὑτισ' ῥαύνετο. 

Γρ- Καὶ πιὸ τοὺ τοίνυμ ἐχίνεκεν μισητῆρσ' 

Α τεῖν Μ“Μ ἶφα σικεν,ἀλλάζλλι ασόνεκα . 

ἵμα τοὐμὸν ἱμάτιον φορών, μεμινμπόμυ' 

Χριλέγο ἐρῶν Ἧ ̓αὐθρῥωτον ἕκμομι ὠτοιτο, 

ΓΡΑ͂ΆΝ οὐλέψυν!ν ̓ἐβδολυρὸς τὸμ μοῦν ὑλει, 

Τὸν οὐ “τόν οἰ λλα τρλὺ μεϑέςξηκε πώμυ . 

Ἐμοῦ γδαὺτῳ καὶ ηὸν πλακϑρτοιτου τον! - 
Κω ̓Ἴάλλα τοῖσι σον τινακοσηραγῃ Μοζ Τοῦ 

Ἐπὸν τα σεμψαίσησ οὐ πεετρυσας θ᾽ ὅτι» 
ἕις ἑασέ ρᾶν ἥξοιμει, Χρ.74σ᾽ ζδρασ' ἀπέμοι . 

Γ ρ Ἀμητάώτι προσέσεμγιν ἡμὴν πουτονΐ 

Φισι τοῦ ὑπερετὸν μου πῆῦ ἀσιλγόᾳ. 

β. αἱ ἄγλωι ὁμοίδως τῷ (ες 
δίκακ τσ᾽ φυλ, σκ ἐγξα 

φον» δγκιαςοι,δοὺν λαχὼν 

ἐκ πρώτοσ' ἐδίμαξε. "οὲ 

ἄλλω ὁμοίωσ. ον (δ γράμ 

ματι οὖν ὁπιγ, ὑσιαὶ Ὡβ δ» 

τύρωρ. ὁγουβλαχόντεσμὸ- 

Ψψον  ῥντορϑδοισι. λέγᾷ οὔ 

τί οὸ ἀραδίυλῆροισου “ἰιανηλ 

ὃ" ἀλλωσιίολη ρῆγντο ῥ 

πρὸσιῤγρωμμαι φοοῦτωσ' 

ἐδίκαζον. τάχα οὗνσύφι- 

σι λα χοῦ σοι οὐϊιἀ δίμαζες, 

ὑπινεσδὲ ἢ παίζωγπρὸσηλ τὰ 
γυμικῶν Φύλ ον. γέμα 

τοὶ 3 ὅνιἐ πειδὰ ἡ εὐ ἀριντίς 
δσιν οἱ Ἰδικαίζοντ, δὲ δέμναι 

πρὸρτϑ γραῦν αλλπλαχοῦ 

ὀἐταινεσορνζρλιγραμματι, 

Τὸν κνισμὸν τίνα: αὐτιτομα, 

ταινισμόν. ἀπϊτηδεσδὲκα 

πρῶσαιν σι α {-5 γραῦν. 

ἀλλωσ. πρισμδσίβι ἰμνρί- 

ὡσήπρδι ̓τίωμίξιν βυῖπε 

χείαρυ δ ρωσισ. οὐτοιῖϑοι ὃ ὃν 

καποικἐκμισμ, αὐτὶ “ϑ 

ὑατ ἐρωγοσ πείφῳ - 

ἑκνομίωσ: “αὐτὶ Ἰπούπρφυς 

ὥσύῆρβα Ἕλόψτως. μυγοῖ 

λως. “κυρίως δύπιρ μ8 

ψομιισμονον. ὧν χονε- Ἶ 

ἰκον Μισηπίασ. “πὸ ἐνόασι .ο͵Ὁ 

νὰ μιφηντίασ'. “παρὰ ὁ μίς 

γμοϑυμ. πνοῤτου τοισμισιπί 

-"Ξ φιοὶ δὲς τοσ᾽ σωιυουσίσ 

οἰασ' δυὰολῷο ῬΡ ἄχεα 

Τουτινί. ὀϊιότωσ' ἧπε τον τονί.. ἄφφι γευλτῷ 

ταῦτ χερδὶν δηὰ κὸ πέμψαι μϑν αὐτίω ἐμόνῳ. μὴ δύβασϑοι δεαϊγὴν, ὧν ἀποπέμήκει “ὦλι » 

αὐτῇ". Αἰμητάτε προσέπεμψεν. ἐδοσ' τλακοῦντοσ ,χιλανπώδοα οὐμιόνου ὅτι οὐκ. ἐδ ϑατοιοὶ 

ὥραμε, ἀλλὰ καὶ ἡ δικοοᾳ ἐπεμψέμοι ἄλλο τπλακήμῃ ὧσ αὖ λέ τῶν, μονκῦτι ἐκῶσε τοῦ τῇ σοὶ - 

(Ἃ. ΠῚ 



Α οιτοφαύουθ᾽ 

Πάλμι τἰνῆσειν ἄλιιβον μο ἐφώτικ ὅσεμεδόποτο μζλθδν ἵσι- ΕΗ, ΧῸ 
Δήσιοι. τινός φασιν," ἁτιοὐσῖ᾽. Καὶ πρδρυ τ) ούτοι σιεἰσεμἀξεοσέμ σῶν, ὅπι,. 

“πεολομοὶς χενοις, ἰοῳρόται 

δό, ἰσαῳ κ᾿ ὁ μιλήσιοιιθοπον Παλαι ποτ ΠΩ ἄλίκιμο μι ληδίον. 

προσε τίϑεντο, αεύντως ον Χρ: "Δήλου, ὅτ, ποὺσ' ̓γόπουσ “ὴς οὐμυδλθυρὸς ἦμε. : 

κων. Τολυκ ρα τησομὸ σε ἔπειτα “πλουτῶν, ὅκ ἰϑῆδε τοὺ φεί κῃ 
μθ΄ συγνι ροξβ πρόςτινο, 

“ρδε μον, θέλησε λαβέᾶναν Πρ ἤδρα ὑ διὺ ὑπρχῆσσιν! ̓ ν ος υατον τοῦ κα τήοθηο, Ἑ 

φυδ ες συμμαχίαν λόσοΡ Γ ῥ᾽ 'Καὶ μὴν ρότον γόσμμεραν, ν" τώθεω, 
“- 93 ἡ ᾽ ΄ 

πρὶ ΑΡΘΝΙΝ. βρ πε ἐπὶ γίω. θύραν ἐβηδιμὴ αὐεὶ τὐμωξμιάίροι 

“θ᾽ σεν, πτίλον τῆϊσοιν, ἀλ 

ἀρ νυ λον ἐρών ἀκοίσαιεχρ. τοῦ λέ εἰν μδρ ἦν χάριεν»: 

οἰ φθ-βφοιμίαὐτωύπης Διά Γ ρΚαὶ μὴ δὉ «εἰ Λυπτου ῥδμν οὐ γ αὐοϑοι τῦμε, αὐδνε 

μην οὗ τω φησί. Κρ κρω ; Ν ! τοίριου α᾽ νὰ Οοὗτιον Ἵ αὐκορίζετο . 
περὶ “τὸ πολέμου πρῦσ' “σ᾿ 

: 

ἀμβραίο τος βουλέύνσιι Χρ' Ε πεν σωσίντησεμ͵ αὖσ᾽ ̓ὑγρδ
ώμει τῶ 

μϑβων,ἀλκι μωτάγισθ- Γ Ρ' Μέρα οἱσ' δὲ τοὶ ς μελα λιν Αϑρεν. 

“τὰς δ οὐπολύμῳ γάτο- 

ϑὼν "ἰνασ' χεὺ ““ϑι ὅοϑριι ρα ἰχυοδμδὺ “νυ ἐλ "σίους ἡγοιῶ το δὲν αι Δὰὲ δύμμέ εν » 

πε μάλισοι Ἵ-περιοκων: δυδγ γι τρια τῇ διιαρίᾳ πία »ούτωι λόραν. ἰδὲ δγαιλυσεοϑς πρὸσπϑ 

αερσας σωνεβούλθνογ, πίω του τωρ ἀρ χόν βυγτιν πγονέροιι φάσιζοντές: Διασάντων ἀλίει μὼταί 
μισῶν" ΓΝ ραγούῦντας φιά δ. ἀδοξον οὐ ον γρς καροὶν ἐ ρωτῆσοιε. σὸν ἀπῆλωγα: “Κνὴ ἡϑεδναποοιθίνεοϑε, 

“ποῤλαιπαθτῆ σουνάλικαι μοι μιλήσιον ἡ χε"σμῦ δι ϑοϑένης εἰσ' "πὶ οἰ σιου τισι ς τλᾷ!,ὦ ν  μιλάσιοι 

“πίω πρ εζφτυτινοιβῆιαι σαί μϑροι δεφϑοί ρϑυω γελμάσιν ὁ πρϑρμυδιζόν των “πανδημο τοῖοι Ὁσίβουϑα 

τρίσα (Δ τοῖς πε ἐρσομσ', μω τείνων ἘΠῚ ὀντεῦ, κα δὲν “πούν τεσ ααρϑοινν τι ἢ χρῆσι, ΝΡ πίω κ᾿ 

λίρφαν ἀσιδροιμίανέ ἐλό ἀλλὰ. ἐλφροναυτῆσον ὁμιλήσιοι ὡς κορὰ Αν᾽ υορε. ̓πόλεμυμδ ἣ μάραδ' ̓ 

«ἱσὴ δον ὑξοίασον »εϑγνλαβ" τ ΩΣ “πυνϑοινολδμποπροφλαβοιον συμμαχρισ μα σία, 

ὃ ; νϑσ το) “λεγοβϑών “ριούτος. αὐτὶ τωρσποίλοι! σμυνίμ σαι. μων ὴ δ "ὄρ. ὴ ῥάφοιμία ἐπληραρότερ, μϑν. 

εϑύσαι μόνον των, ψεῖῦ δὲ ἀτυλοίτων. Η͂ Δφα Μ5. λόκοτωράνᾷ καζᾷς φαίιῃ τἰμ γραῦν διάπε 

κα ὀξπρίν χῖνν. «τοι αἴσχου καὶ δια γράεό' δι δ  κ δὐϑν φακίώ τὰ σγραῦς  κύλρυσοισ ὀδόνγαξ. , 

Ν ταῦ! αὐδβάτι Σύμιμιαλόᾳφσι, (100, “πολὺς ἕω δὶ μαλαϊείᾳ: ὀνφδγζόμῇ γῖσίβισέμαμασι κὶ ᾿ 

βάτο. Δτὼσ' μι ἱρὰ» 8 ϑηλξ, »βαπύλε ἱλ ἐγ}. ̓ Αϑεοπόμεσυ δράμα ὅδε ξατύλι.τινες ς γ'τὰρ θεὸν 

οιβάρον ὄνῳ Φυ!. ϑέλφε - ὀπῶν ὅτι ὠσανθομὲ ὄχι ̓ΔΙδυμοςδέφησιν ὑπκορίσμα, ἐτύμως . Ἢ 

ΡΥ δὲνεῦ Μ εϑφισίονεῦ δ ράσιον. ἀλλωσ. Φιλοῷ ροννταα ̓  προρφώνισις, βάτωλον δὲ τίω " 

ραν 4). Θυβ άπ. "δὴ αἰμυν σας Μ ἡαναπμισιν, αὐόμτον. κἢὶ δυμῦ αὐτοῦ βύγν αὐτὶ “Το ποφφὸν, δι. 

μιάλαίεδν, ὧθ᾽ ὁράτοστὴ ̓γϑύσι οΨ. Μυσιείοϊστχὶ σ' μιεγολοισ. ἐπεββιοιμεῖωρα μυξήβια νὸς, 

ἊΜ ἢ διδραίιλία. "ἀρακλῆσᾷ ὃ ὑλοοὶσ' ἰ8ι5 μίνϑοῦς. ἀϑοσὺ ἰώ τοὶσ' ἀϑενοιίοισξεμον μὰ “μνθι “μ5} ἡ δου 

λομϑροι) ἣ λύσιι ὁ εϑυσ' μὲ ὃ αἀπῶσρυ “ἐνοργτίω " ἡρακλέα, ἀπενόνσοιμ μυρήρία οὐ μεποίδωτα:. ὡ 

ὦ ἈνΑψίω. ὄχος “πϑιντικῶώσεδὰ ρμα ἀλεποῦ ἐασεόναβυκημοηἐγηρ)νπῷ δ᾽ ω ἡσῶν ωιγνού-. 

ῥϑρορ 



Πλοῦ ῦδ' , 

ἐ Φὶ ἑμάξεν, ὀτιπρεσίδλεψίμέτις, 

ἐπυπ]ο ὁρμὴ δυο τοῦ 96 λὴν τὴν μι ραν 

ὄντ σόα ζελότυτρε ὄνεσῖν ἐ σικϑς ὯΝ» 
ΧριΜόνον Ὁ ἤδεϑώτι ἑδμεον ἐμϑήων: 

Γρ' Καὶ πισγεχξ ῥκο, ἐμ γκά λουσξ (λεινμῆφε: 

Χρ' ὁ πότοηροτεήνοιέμ τε δραχμασ εἴκοσιν» 

᾿Γρ' ζω τεῷὶ γεύασι ἔφασκεν ἡδύμου ̓ 

Χρειϑάσιον ὠξχεισ, εἰ κύτως γενὴ δύο. 

Γρ' τὸβλί μμιαϑῶσ ἔλρεμι μια, ουεὸ "σὰ κα. λον. 

ΧριΟὺυ σιεαιὸσ' ἐμ αὐθρωτος" ἀλλ᾽ ὀπύσοιτο, 

Γ βαδο' κα πρώσης τῶι ὀδεεε κοι τελϑέφν. 

Γρ Τοῦτ δὲν όϑιον ὥφι λαῦερ οὐκόρϑῶι τρι εἰ, 

Φεΐσκων ὀουθέίμ “τοι σ οὐδὲ κουμδρ οἱσ'ἀ Εἴ» 

Χρτι ϑνριήόσει φράζε ὧ ταυπράξετοῦ : 

Γρ Ανατικα σους δύγεο ὃν αὶ «7 μϑδία, 

Τὸν  παϑόμ θὲ ὑσύ μοῦ, πῶ λιν μι αν τίν οι ἐμ» 

Η μειδύὸ δ Τηῦν δὕκαμον οἰγιϑόμ ἐρέλε " 

Χρ: ι(υκϑν καϑὶ ἱκάφην εἰ ποιδύδου τινά κτασοι, 

Γ ρΑλλ ̓χδύποτίμε ζώσαιν ἀπολειψήρ ἔφη 5 

ΧριΟρϑώνγενῦν ἡγε ὅκεχε ζᾷν σ᾽ ὁιεῦσσς . 
Γ οὐ του ΟΥ̓ ληους κοιτοι τίτηκ ̓ ὠφί λτοτι" 
Χ ρΟυκ, ἐλλὰ καυτοωσέσηπρισ ὠσγέμοιδο κέις: 
Γρ.Διοὲ διοιστυ λίχ μϑῳ οὖν ἐμέγ ̓αὐδυελκύσσιες 

ΧΡ ΕΙ τυγχμ4 γ ̓ὁδοικτύ λιος ὧν ταλίκ: 

ῥϑρον κὰ ὀγουμδμεν, κὐὖ 
δχοι ΜΆ, Ρ ὡλάρμαης 

“τοιοῦτον φι ΤΡ 

ξυφιάμάβησι οὗ πο, ἦα ν᾿ 

ϑηνοίωμ γυνυίξα εσ' ἴων ὧν ἅμα 

ξὼν ὀγον μεραμειςποὺ μαγα 
δ «λδϑυσίντα ἀπηρλενγοὼς 

ἀν ὑὶ ὦ μαξῶνοῦν ὀγονίϑμων 

αὐϑρ ἐπον ἐσ ἐλϑυσίψισ, 

ξαδφωσιψ ἐς ποὶ μερίλα 

μινσήρια τοὺ λοιδηρουσῶν 

αἈλόλλαις εὖ τῇ ὁσῶ τοῦ" 

»ὁπ. τ ἀϑοςκ ἐδ αὐτοῖς ἴον 

Ε, ϑυίσιον »δέλεις. «ἐπεὶ οἰϑοί 
σωιῷκά σέφυλθυ δὲ ρώμιε 

νθΘ’ Διονύσον. δαφερᾷ 

ὮΝ ὁϑουσίοσ' ἀνθ. ὠεχεις ἢ 

αὐτὶ “Τῷ ἐκὶ ἰγνας. ᾿ 

Τ᾽ ραϑσί,απρωσισ' πφόσνα. 

ἐρωτομανξς ἱμαλλώσισι ὃ 

ῬΟΧῈΝ σ' σιινουσίασ', τὸ 

αὐαλώματω. «πίω πσίαν. 

ἀφοοδὸς ϑηλυίεῦσ᾽ ἡ «πελόυ 
σις τινός. «φόδγον δὲ οὐδὲ τί 

πος "οὐξφόδα λεορῳ κἀ 4 

ἐῶσ᾽, “πὶ οὑτῇ, ̓ ὁ οι ινρίως 

γνοιϑνα αὐαλώματα. 'ῳ 

χτοαῦϑα δα ταλῶς λιπιτώά 

ναλωματω . 

Φωσκων βεηθᾶνιι ὐσθαναν 

λοιώνξοκθᾷιν τοὺς « δ) ιπ- 

Αϑροισ τὸ υγαντίου “""ξ, ἐπ 

μώγου. πρρἀδγκ οὖνπίσμιν 

προὶσοὲ ϑρθ.. ὑπειδὰ. “τοὶ ςδι καίοισ' ὡσ’ ἀδϑκου μλῥοιςπρ εν μον. Ελκια ϑυπιῶνον, ἰμεθιον ἀιδγι μιόν 

[ μεδὺ τῶν ἀγαϑὶν ἐχενὼὸν νιανίο στον. Αλδλὰ ματα σέσηνπτοισί ὑπ “ΤΟΝ ἐρυμθυτοιχρὸ μοὺ 

πλοίου δὲ χάριν, οὐκατα. πίτηκ ἀσ' ὅπερ, ἀλλὰ καῖασίσννππισ. ΩΥ ΜΔ] ἡ υδκ ἵνου κυκλθ' 

ἢ σοινὶσ' ϑλανεία ἐφῆσ ἄλφιτα σε" οὔσινοεἠ δὲ τῷ ὑπομνήματι οὕτωσ'. τοντὸ δι ὀυ κι δισδκ τε 

δἰσυμβάλλυται ψμωρικβθυπόλιδοσ δια “ιᾳίκε; ὸ τίω ὑπρξούλου μυπέρ «τηλίᾳθκαζᾳ ΤΆ 

πλατείᾳ σανιδ τινὶ δέτηλίανῥνλον Φασὶ “πλατύ. ἐσ ὃ οἱ ἀρτοκ ὁπει τὸ ἀρτοισαρλδαραίνασιν. 

ἄλλοι δὲ τηλίαν δόλια πνοδὺ λισπῶμα δὔδι , περι φφίσ. φεοὶν οὖν δτί δ)οὰ δακτυλ ἱλκυϑεὶ 

"σι καν κα ἐὁδακτύλιθ, τιλία γύ τοὶ ὡσ'πτι χείασ' κὐφλουσασδιμὰ διμα μϑῥησ' διὰ δωκιτυλὶς ἐλ 
““.ν. 

«Α. 1111 



“τι ᾿ Αριευφαίους ἡ 

κυιββνιαὐ δ) δῖ, ΑΓ, Καὶ μὴν ὶ “μφῤοίκιου “τοδὲ ὁ προλέρλεστον, 
πηλια: λειάδώτοι καὶ Ζ “ 

αὐηβ προ. ταδὶ ῥωμα Ουτιρ πολαι Καυτηγὸ ροῦσει τυτχάψω". 

μιῇ προδέλον εὐἰδὰ ἐσ πε ἐοικεῦ ἐπὶ κὦμον βαϑ) ζψν Χρ. Φοῖν τρί 
“λίαν φνδὶ τὸ “το ὑπ ρό Σ τίφανον γέτοικαὶ ἡ διαδίς εχῶν “ΤῸ ρζς τρντς. 
λου ὃστὲ ὦ ἐμβεβλήσθεω, ἀ Νειοέαυει ζομα. Γρ.: τίφσιΝ ἰονορ αὶ φίμν. 
“πορωπερὸν ἴσο. ΦΆτη - 

ἊΣ ΡΣ "Ἢ ἴν, ΕΟ ἀγεγθόυσοιι τοι χύγενδηὸμ οὐρανόμ" 

ἡ ἀρυπιτος σοϊνς. ἐανὴ Ἐν Γρ- ὙΤαλωμ ὌΟΙ ̓φλύβρορσὶ ῃς ὑβοίξομοι: ΓΙ 

πρὶ ἶψὶς γνέ τοι. λίγφὴν Χ Ρ̓ ἔοικε “νὰ »2λῦ χροι ουσ' ̓ἑωρακέψαι 
τί μὴ ν δδωυκ τύλι Δ ΗΝ 
τιν Ι »" ἀλημε δ ΝΙΣ ΓρΤ οἱ ουγϑόνι ου ταλαϑ τα δ᾽ δόπα βἔμοῖχρες ἦν. 

δ᾽ τολί «ὁ βυπιμα. ΧρυΤούναντίον πύτρνϑε “Ττύϊσ' ἡρλλόὶς ἄρα 

Αλλυς τηλία σαν) σὴ λεγο Μ εϑύων Υ ὠσέοικεν ὀξύτερον ὀλέσει» 
Αλμε καῤόοπος. «πιλίαι ΓΤ Ρ' ιυκελν ἀκό λαοὺς ἐφρ αὐεὶ “τοῦσ' ̓“χόπους: ἕ 
σηλία: ὑρπϑὀσέμαν. “τήμε 

Ρον οδὲ ὦ ἰδίως ἐκαλῶτο Νε τον τοπτέσεισεν σὺ ϑεοὶ πρισβυτικοὶ 

τηλιῶ περίφραμαισα! ἔμ τῳ προσώπῷῳ νὐδηρυτίσδων ὃ σοῦ ἔχει» 

σὼν ἐνῇ βαπρᾷ ων νῷ ἄλφι 

"οὶ ἐπιπράσιον. (Δδρτυγο 

πρόφοι τοι ἐρτυγοισ' σιν 

ἐβαλλορ Φτοντῷ - Καὶ μἰω δ μᾷ ρακί. ̓πρύφσιρ ὁ ἐλεπα σεφαύους κομίζων δ σαλουτῳ. ὶ 

διὰ τἀ πετλετικούαι. Ασσείϑομαι. ὡσ' δι ἃ ας χρόρου 6 αὐτίω ἀασοιζ ὀμϑνθ΄ φυσι. μιϑύων δὲ 

ἀλύσιχρῦρε: "ἡ ἡ δγὰ “δά τοπορϑοίκοὔνῴλπροσ ρρίσεως ὡς ἡ ἐρρτι φησιν. Αἰαυίϑομωι. “κορωνὴς 

ἑτέρα ὁμιοίαι. οὐ δεξί), ἰαμβικοὶ τρ᾿ μεξοιὰ ἀκαταλαῖωτοι πείτι ἴμοντα 3. ων πελϑυποῦθ᾽, ὥς- 

σῷ λεπεσ' ρ᾿ μάραιίῳ προσίδα τοι ἹΜέτα ὁ δέ δυδίῃ, αν οἴλιν, ἱκῶλον ἰαμεικὸν μονόμε ον. 

Βδραχιήι ἀπουληίοτον: ἔςι δὲ Ρ ραγυκαποὶλ μ- τορ ὡσ ἄραταιὶ λφπύμϑμον ὅλου “ποϑὸσ' πρὸσ ἀπ᾿ 

"περρτισμιὸν ὡλ συζνγας "» πσῶν. ἡ το μονομέτρου τυλὸν ἢ “τῷ διμέσρον. δὰ "“π’ πελά ἰο 

ρων: τοὺ ἑξῃς Ἣ χοροῦ αὖϑισ΄ ἀχοίώ γευλνκαὐποιῦϑοι, θάνε γορὸν ὀσιόμτων ὡὺς Ὁ ὑποκ οι " 

ἄχεις αντισ' ἕσπερος ἐπίλυοι ὑποκ ουτάσ. Μεϑύωρ γε ὡσ' ἀοειν ὀξύπερον. δλύσει οἱ γοὺ 

μεϑυτοντεσ' οὐ οὐγ ρῶσι. ποίᾳ οὖν ὅτι ὀξεωσ ἀϑεάσοτο τὰσ' πολιᾶσ' αὐ δνε θ᾽ γἀμαυροῦεϑουι ὃ ὁ. 
φόλων πίω ἀψινέκ μέϑας. μαϑύωνς δὲ ἐΦη. ἐσπειδὰ ἡ κῶμον ἀπὶᾳ ὡς φησι. ογρψαντίον δὲ ἃ -- 

“πε Ὡ»οἱς ἄλλοις πέηνϑεμ. ἐπειδὴ ΠΣ οὐκ ἵενω ἀλλὰ μεθύων γραῦς οὕσαψ. 

Ω “πιντοπόσειδον. ὦ ὦ πόντιε πϑσειδὸν. ϑεοὶ δὲ πρεσβυτικο, οἱ Το σ' πρέσβυ τωὶσ, ἐδιςοΐ μϑρὸνϑεοί. ἐ 

“πειδὰ κο ὁποσεισῶν Ῥαρεσβυπέρων θεῶν "κού χομιοιϑσι δγογυσω, ἢ ἢ ἀπόλλωνι. ΩΣ δὲ “ἄνντο πύΖ 
σε! δὸν ἐὴ “τῶ πορτον. ὃ αύμσε: ποσειθὸν. “ἡ Σώφρων γίρφουσι, Γόντοσ' ἀλομϑῶν, τολλϑυσκαὺ αὐ 

γ,ϑυσ' θέλων σημανεῖ. . Αλλωσ. ἐπεὶ γραϊσόβεν,οσ' τὸ ὅρίαον τοῦτον πρεσβυβδ' ἐντοσκὶ ἐπάν 
πως" αὐον το δ ἐς μετείοταλύξεως ρλτα κοῦ μυγώλιησ' τινὸς ἐμφώσεως χθη095 τούτῳ. 

δα ὡς 



Πλούτυς» 
". δ΄ φΦ'ἷὦ 

δ 

Τὴν Φζθα μήμοι πρόςφε. χρῶ αλῤτοι λέγει. ὐλέμ ἴςι ἡξαίρρυμαῦ ἐκ 
ἕαν φῤῥαὺταν. εἰς μόνος ατινϑὴρ λάδι, πσληξεωσ, τοὺ κελφύσεωφ. 

ὥσπερ πωλαιαῖβ εἰρεσιῶνην κουῦ σφτρ. ὥπερ πουλαίαν ὀρεσιῶνην- 
) 

Νε Βόλφ δορὰ χθόνα πρός με σοι, ΓρΙΕΊ τάλαν ἥ ρεσιῶνε σέμματα πεὸ  Ὡ 

"“υλ ( περιφλημμίνα λα 
Νειοὐ “τον ὑ λαίδουσοι ι καί βυα Γρ. “πα δε τὴν οι ν κου τικοὶς τισὶ ΜΟΣΟΥΝ ὃ. 

ΝΟ: Πόσους ἔχον ὀόήντασιΧριλλ τγνώσομοων, αὐνοισ' τισι τοι ου το γρύπρυς 

Κάγω ἔλθ» γρέιοὶ σῶς ἐποῆαρας: τοῖςπεώροεοισ [κα ρβ-ποῖσ᾽ δι 
ἐλικίῳ “ποκεκγαμέμα: «δὶ 

Νε ᾿Αὐὐτεσον να ΡΥ γϑμφιον μόνου φορεῖ: μαλδαλευμδανη αι Σρξ, 
ΓρΤα λαύτοτ ̓αὐόβρυδν, δ χὺ παὶν " μοιδοκ εἰς: αὐδλεν ὁϑεὸς ποὶσ' ὠρε 5 

Πλυμόρμιεπριὦν ὠ οσύνγοις αὐδραςιν: σιώνας πρὸ δρϑθυρώνιερε 

Νε: ὁμαιομϑώγ' αὖ ὅτις ἐκπλύμφίσε. μασι. ὀρεσιανν, ῥϑαλ- 
λὸς ἐλιοίασ' κα δύ γης ο, 

Χριθὺ δῷ τ ἐπεὶ μδρ νῦν κασπηλικοῖς ἔχει. ἐρνν κ᾽ ϑυνδλοῦ συμεπετ 
“" “σλεπα νος ἔλων ἄρτιν ἐξ 

κρτηβϑμον Ὁ ἀ οτύλην. ὃς 

σἹ δὲ μέτρον ὃ γιὼ καλοῦ 

ῥϑν ἡ  μίξεσεν: κὼ σύκα τὺ “πείν τοῦ “τοὶ Σ ἀγιϑεί. ταύτην δὲ τίω ὀρεσιώνην πρὸ δ ΤΑ οἰεη μοίτων ἐπὶ 

ὙΡΡ' οἱ ̓ἀϑηνοῦοι καὶ μα έγοσ ἐλαΐ ον «εἰώθει δὲ ποίίς αμφιϑειλὰς ἀμφ εὐὐστῇ του του λέγον. 

Ε, ρισιώνη οἴκαφίρω ρυαίοναιδ ἃ ἐρτουσ Καὶ μέλι « κοτύλκ. "οἱ ἔλαμεν ὑπο σοιοϑι. Καὶ κύλικ' 
ὀἴζωρον, ὧσ' αὖ μεϑύου σαι καϑϑύδες: ἄλλως: κλάδος (ὦ ἐλαίας ἐρίοις πετσλεπμένοσ'" ξήρτω 

"δ αὐτοῦ τὸ ὡραῖα πάν τοι. Ἡ σοὶ σαν δὲ αὐτὸν πρὸ Ξ Ἢ ϑυρῶμ ἱκατοὶ ὁ παλαιὸν χρηρήίριον: «οἱ ἕν 

γιρ Φασιν ὡς λιμοῦ “πεῦσουν τίω γὰν κατοιοώντος, ὅϑεος ἐ ἐπε πρὸς ὀρισίαν ὑπερ «“ποίντων ϑύσοω 

ϑυσίαν ἀϑηνιίουσ. οὗ οϑείια γεθισήριαπτιντοιχόϑεν᾽ ἐ ες πεμποισιν αϑήμαξ εξ ἣ» κα κρεῶν ποσὰ 

“ποῦ χισ'. Α͂ Ἄλωσεπνανεγέοις κϑὺ ϑειργελί οἱσ' ὡ ροτς ϑύουσιν αϑηγεῖον φίροισιδε οἱ ποίϊδες πὸ προσ 

καπειλεπαίνα «κρόδενα. ὥ χαῦτα προ, ϑυρῶν κρεμῶσι . καταῖτι δὲ χισήσμν πρὸς ΠΡ) 

πὶν λιμοῦ τοιῦτοι ὑποί φῶ. “Μὰ ταλαν. Υ̓ “πῦι σκω 7 ἐκὸν. δ λδὶ γὰ » ἀκολασίασ' τύπον ζκ: - 

τούσα." Παιδν αν τίμα. οὕτωσ' ἀπικοὶ βρὰ γυκαυτα λήκτωσ' καὶ ὀλντονωσ ἐπὶ τς “ποιμνίου. 

Πόσους ἔχε ὀδόρτοιῷ δέον ὀπόν κάρνα ὃ τ ὀδόμτοισ' ὡς πρὸσ' γροῦν. Αλλωσκά ρναιδπεν αὐπὶ 

στῶ “ἶσα λει ἱκάρνα. παιδιὰ κί ὰ, τοι αὔτη. δραξάλθρός τις (μά ρϑωψ (Δὲκ τείρασ' τίω ϑρα ἐρῶ 

ἽἼξ, πόσα νίαν ἐαιτύχι λαμβάγωδ  ϑσε ἔχει ον τῇ γεῖρὶ . ἐαὺ δὲ ἁμάρή! κατοὼ τίω ἀπόύκρισιμ, 
ἀποτεί μεὶ ὃ σι αὐὸ ἐρω τίσει δύρεϑόν ἐχων. Πλιωόνμεποιῶγ' ἰφύέριεον ὔλυμα. “πλυνὺσ δ 

ὀξυτόνως ῥάγιδού αὐ. “παροῖν τόνως ̓ )ὀτσλιωδ μον. Καπιλ "πῶσ ἐλει “πανουργικῶ; . ἐπεὶ : 

οἱ μιά πηλοι κ' εἰν καὶ αὐανποιδιν δὰ ἱμάτια ἀώϑασι, κοὰ ὃν δινον δὲ νωϑυλθύοιον. ,σρμιν ὗε 

αὐτῷ Πρ: ι Τὸπ τότ οἱ χιλεηπένογτες ων σωνουσιάξειν οὐ τωσ' ἴλεγον Φ' τὶ. 

Ὡς 

Ὑ 



Αριςοῷ οἴνσε: 

ὀδίαιβεψων. αὐτὶ τὸ πἰσ, ο Ἐς δ’ ἐκ πλιω δἰ το Ῥὺ το ὠὀψιμύϑεον, 
αὐτὸν ἐᾷ ἀναχωρῆσαι "αὖ Οὐ! κατοῦδῳ λα τοῦ προσώταον γτὰ ϑαον “»σ' ὃ χΕί μύλος. οοϑθῇ οὐ συγ’ 

γουρῶσοι ζῶσαι αὐπέω. δόνα ΓρΡΤ ἔρων αὐδρ ὡν εχ γοαίνν μοιδοχ εἰσ. 

στο ) “δὸ ὁ δ ξπερέψων το ΝΠ ἐλ 5 ῥϑροῦρμ! ἰσῳτσι κἀν τοι τῶν τίϊλίων 

γεανϊ σικου εἶναι " τῇ π᾿ Εφαίἥετο σου αὶ ϑοώνν δοκιὶν ὁ ἐμέν 

δ πων υθονδον Γρ' “Μὰατίω φροδέταν ὅκ ἐμῦγ ̓ὠραλυρεσύ. . 

φέρον ὅτι οὐκαὶ αὐτὴ ΥΡΕΝν Χρ. “Μὰ τίῳ ἑκα γίω οὐδῷ τοι. μρωνοίμειμ δὴ αὐ- 

λελθεδεν δγεασείιλωθῃ}  Α᾽λλώμεαψ! σι, οοὐκ ἐῶ τίω μείραεο 
7 σβυρα ένῃγα μυϑέσιι Μισεέϊν σε ταύτην: ΝΕ: ἐλ ἔγωγ ὑσερ φιλώ. δντῷ σιυνουσῖαι κατα τεῖ .“ Μ 
μὲν Ν χεύτω ἀθνδοι Ἰμ ΤΕ ἐς Καὶ μὴν κατηγϑρε εέσου. ἀδανην.. ρέ, 

σίαν διὰ ὁ γδρας: ̓σπεκλῖν ΧρΕιναϊο' ὑβρισην τόκοι ἔξ  λέγᾳρ 971, 

ω σωνοισιάζεν πιιρὰ ἢ Πά λαιπαῦτ' ἦσαι δ Ἄκι μοι μι λήησίοι - 
““σλιίμιοϑι. αὐὐκλωμια . 

ὁ ̓ιχοσ’ ΦᾺ σιωυουσίας κ ὅνγαι Νυ γὼ ατοι ταύτας ἔμιαι λρῦ μούσο ς 'Χρ. ἀὴ δρόμῳ; 
ὁ λα δεῤνότοῖα ἧς Ἴ ΝΑ ρυνόμϑῳ σα τέωρἧλι, κ(αν τίωσὴνιἐπεὶ 
μὰ -αλακίντοων, Ουκανηρτὶ ἄλλῳ τού τύ πέηρε. γον πριέῖμ 

ὅτων δγαλνϑέντων εὐ χρόνῳ Νὺν δ' ἰἀσιϑὴ χα ρῶν, συλλαβωνπὴν μεὶ ρακα- 
᾿ ὑπεασλαψισμένι κατ 

δγεασεί,λοῤδῴν πρὸς σιν Χροιδ οι δουηὸν νϑνοούκετ ̓ ἀξι οἱσ᾽ ἴσως 

σίαν ἀχοσοι γνοιδίν κοὺ Εἰνοω ΜΕΤ ̓αὐ τῆς Γ β' ὁδι ἐπήξενων ὩΣ 7]ς. 

πεππυλοθμο μνεία ψσὰ σρΆ ΝυΟυκαῦ διαλελῇ εἴην γεασέκλω μδμν 
λῶν «ἡ σιυουσίᾳατε τ ' μ΄ 

ὧν ἐτῶν Ἶ 
μέγ δὲ απεϊιλοῦν, ἐπὶ Ὑπὸ μυθὶ τῶ " κδ Ῥιρχιλίων 

ἐ σινονσιάζεν πεξρναιν Χριόμωι δ᾽ ἐπεδὲ κα τὸν ὄνον ἐξι' , ὅσ᾽ 
οὐχύσ' προητνμϑῥωσ τοῦ Π ἐνῴν, σι(υεκηρτί ἐΞσοι δτίῳ Ἐυλι 
σημαῖνον α λλδ μιν πρλν ΝΕε: Αλλ ἔς κομι δὰ ξὺξ πολαναὶ τυ σαιπρα. 

Ἅοις συμβολιἰιοῖς ὑνόμιαη» 

“ρισντες.θν μαΐλιτει ἐφὼ ὧν ΧριΟυκῦν Ῥύγριτοσ ταν Τοῦ “ποίντ' 
ἰαἰσωτοε- 

οἰϑυρν μονῶν ἴσοι το. ΝωΑ͂λλ εἰσι ἄσω- ἀρ) βούλομαι : 

γὰ μινθίων ἐπῶν. δον ὀπεὶν ἐλϑωναῤαθεϊνον Ῥὺςσεφαΐους Ῥὺύς δ᾽ οὐςἱ ἔχυ- 
«ὐσρῶν, ἐτώρ ὅπε, σκὼ-- 
αἰογώτεω ἐσ γραῦν " Ρρἑων γαὺπ κὼ φροΐσνιε "πὸ ρὅλομα!- 

Κιὸ τίω τρύγασε. πολλά - 

κις καὶ “ὃν νέον οἰνον τρύχι ἐκάλοψ. νύ δ οὐλοὺ τσ ἀλλῶς ἡμᾷς τίω ὑποσοέμεμ Ονϑιοριῦ 

“ρύγεναισὃ δύλισὴ Ρ ὁ σίμκιμοσ' πρὸς ὰ οὐ πεν ὁ νεανίσκος, ἀπήντησεν ὁ ἥρωμ- 

οὐ γουὴ 



Πλουτοῦ 

τρεγ δ γουηψιὼ Φραίσσι πὴ δούλομαι: ἔ Ουγευὴ ἐν άσενταιν ὁ πιοῦν " 

ΝΟΕὼ δ Υ ἐκ ἀισένμιΧ . ϑάρρειμὴ Φιζοῦ. σΊμ οἱ ῥαὐέρες, ἐσσὶ ̓ ΦᾺ 

᾿ γραύςφασι. "οὐ βιάσεπαι 

ὄν ῥξρι ἴσῳ Τοίμ" Νευποίμυ καλώσγίμυ! λέγ: ε ἰγραῖο ἫΝ Ὑπεο ἰῆουν 

" ἱκανὸν » αὐ τύπρ ὄτερον ὑποοθῆουν χὸν ὃν. χρόνον. "δον ἠσέλγοειυ, αὐτὶ 

Γρ' Βάδζε ἡ Φ ) δέσουκα τὸ πὶν εἰ ἐσέρ ΩΣ το μα πεφίλουμ- "πιήοιῶσ 
᾿δείβειι εἶ σ᾽ ἰδ τλ 

Χριῶο! πάϊα ὠζῷ ὀκσιλί τὸ γραΐόνον, ἡ ἀρεβας ψὴν καὶ δ 
τείασ' ναῦς αίαται χα αν. ἣν 

ὥςπερ Λυσαι ῳ μάρακι ῳ προσήσᾳ του. τς ϑὲν ὁωυ μετήγεγρις πὴν λέ. 

ΧΟΡΟΥ ξιριῆ αὐτὶ τῷ ἐείνοιψ. σὺ 

ΚΡ, Τὶς εϑδκδήϊων “τίῳ θύραι" τουτὶ σίπρ κεπημτακιοναν 
12 ς ἐὸν κι 

Οὐδεὶς θομμονν οἐλλ οἱ δάτα ὠὀθύρίον ἰ Χ ΤΆ τοῖς λων Σ ὑτωϊπεῦς 

Φθείόμδμον εἴλλὼδ' κλαυ σέφ- Ἐρ' σῴρι σύτοι προςπήψντοι, δυσοισρασες 

Λέγω καθέων αὐάμιᾳμ ὃν. ΚΡ οῦ .οὐσος εἰσὶ μο!, στὸς ἔρον, ἐπειδαντισ' αὐτῶ. 

Σὺ τίωῳ δύ αν ἐκδήζεσ οὐ δυο δόρα: ξουλειθεία λαβῶν. δδεαῖφο 

ΡΡ ἀν φος δέναιν εἰσ .Ρ λεσπὶσ' ὁ 

ἔρμα δὰ ̓ζμελλον. ἕν τανζωξ οἶς μεζόθασοισε, Αρισιφαύοσ' -πουρύποῤνοιαν 

β Αγλἐκκάλθ γὸν δεασύτην πίχον τοί χί. δὲ ὕςπερ λεποίς Ὅρ' μωρὰ 
μι ̓  «λεσοῦς σεῦθιν ἐιδὺ σ᾽ ὃσ 

ΕΣ τὶ " εἰϑὐκόηγον: 

'κορωρὶ; ἑτέρα ὁμοὶα: οἱ δὲς 

ἔ ποτα πίρὐγυγαῦκακαὶ “τοῦ “πο! δύο" 

ἔτει τοι ποὺς ϑεροκῆομ του. ἄπο τίῷ κιώα ; 

ἕπευτοι σαν τόν. εἶτα τίωϑν. ΚΡ. ἐπέμοι ; ἴοι ἰαμβικοὶ τρ μεῖροι 

Τί δέον: Ἐρ' ὀφςὼ ὠπόρυρε βούλε τον Δ ἀκατοϊληίωτοι Ὅσίλιτον “τὲ 

ΝΣ ταν ν ὑμάσ' συΐευχ "ποις τρύρλι ΟΥ, ἀασταμα νὴ 

᾿Απαξάπαντας εἰσ' γα βα' βαθρου ἐβόα Αέμ. το σέλο μορωνί, 

ΚΡ. Ηλώῆα πρκύρυκι τούτων Τύμνετρς: τῇ ὁ Μὰ Ἐ- δ᾽ ὃ ἑρμῆσ' ἐκοΐς. 

Ατὸρ δεκτή ταῦτ᾽ ἐπηβουλθίᾳ 701 εἰν. "οὐδ ελϑὼν ὁ ὁ καρίων οὐδὲ 
δι “ὅρε. ." ϑύριον κοὐ οὐϑυ 

Πιδε. Ἔρ. ὀσινδάνο τωτο “σών τῶν πραγμάτων ΘῈ" τὸ ποὴ ἐν τ, οὐδ 

Εἰ ρμιϑ᾽ ἀφ οὐ Ὑ ἤρξατ ἐδαρχβς βλέπειν πέρα ἀπὸ βραχίον ἀρ’ 
λόεϑμα προασιροξωύον ΄ 

παν δμον Τριο.» ϑυριόν. ὁθῖον τοὺ  ἔπερα. Η λρήατῳ καρυκι. δυχῶς μοξνται- ἡυλῶσα μὰ Ἀ 

ϑυολϑμων, ρὲ ἑρμᾷ ἢ δϑ ϑο-τοωι- «“πειδὰ μὰ ϑυοῤθμων δεαυόταςδαν. ̓ "ΝᾺ κουτο ρω μάγον αἰ ποιζ τοῦ. " 

ἀρχ- Καλλίορατοσ δὲ κω ϑυοβδύων φηδὶ τὸς πλώσσοις τὶς κῆρνξιν αππονέμεοϑι" δνὸ καὶ Ὑν 

ἮΝ "τίω “πο! θρ ζω: ἑρμῇ τέμνὸ μα αὐποὶσ. ρυτὸν το δὲ πρὸσ ἐν ὡρμὴν λέγθ ἡκόνετα  ππορα 

Δὐνκυλακθδον! ὃ αὐτὸν Φισιρ, ὅτι ὅδ ρέων " ὁ “λώπα πρὶ ἐν ἢ δ δοσται ἃ ἐντοῦς Μιμοπελίσι ϑυσὶ 
ὑωσ. ἄλλωσ. ρων, κῶς ὡσεὶ ἵλ ἐπ και συλλέγει. κοὴ ἡμός ἀδϑρζος εὐ 61. ϑύο ϑω τοὶσ' γλώσσας. 

ὄμηρϑ, Ἑσνὲν “πυρὶ βάλει γλώ ας. πρὺς δ ῥὁλείμϑβομ ὑπμξον ἡ "ηλώπα ἴϑ'κρνίοι ἢ 

᾿ 



Α οἰφοφάνους 

Σωφρινἂσ. αὐτὴ τῷ μόλις Ὁ πλοῦτον, οὐδιεῖσ' οὐλι βανετύρ.ὀδωώφνημ: 
ἐπεοράφι: ἡ καλῶσ' δι ἀ ὄ ἊΝ 

. αἡςὅν οὐ ἐρέ! ονεὔκ' ἀλλ ς 
ληϑὴ λέγεισ'. Ψ χὶ Ρ μ, 

Ομ ὐλ τ τοδδαιρὰ εἰτος Εἰ μἱνέπσιθύᾳ τοῖ σϑεόις, Κι μαδν ̓οοὐδέγε, 

πεφνραμϑψεν μάζα. τ΄ Θυσερκαχκῶ ς Ὁ ἐσέμε λέ; 695 ἐμώ " τοτι 

γὺς δὲ οἰνοῦ αν, οἰδος τλα ἔ Ερ. Καὶ δῷ ἄγλων μοι θεείν ἥν, μέλει 
κοιῶτος μυγιέον κῦὸ αἰἷλι 

τος γενόμϑρον.. ἐγωσὶ οὐγ0 λωλοι κο 2] τίξι λων: ΚΡ. σωφροῖ: " 

Ἀναβράδιν. αὐτὴ τοῦ καϑημει Ἐρ: Πρότερον δὲέκν λϑρ ὅλου τοσ' κοῦ λίσιβ 

“πεινῶν ,αὔω φιδνν ὑγω »υ Ρ αὐ τομείϑιωϑεν μϑύςοἰψδϊανιμέν. 
᾿ δὲ ΠΡ ΜΕ ων νὴ ἱ χκίδασιδσ' εἰκοσδν ἐὶ ἑρ μη ἐ49740 " 

πρὺσ' ὃ μὴ βαρξιοϑε ὑπὸ Νυμι δε πειμὼμ,αναβοδαν “μὴ πρύομιις 

το ρόμου. ΚΡ. Ἀοὺ οὐ δὲ κοὐ ωσ᾽͵ σ΄ τίσ τρὶ φς ζαμι αν 

Οὐϊιοῦ δικαίως. ὑρτίς ἐποίωσ ἐν ὅτε. τοι οὖ τὶ οἰγϑέγχων Ἐρ. ὄμω τάλας 

'εσ 
ἀνα τρυννοψει τ ὧι μοι πλιαικοίυτυσ' »ὐρτέβασνπε πηρρλίμῃ . 

! 

ἀγαϑυὶσοι ποερἔγονποις δὰ ΚΡ. Ποθᾶς τὸν οὐτστε ἐρόνται ποὺ μι σε τὴν καὶ ἌΕΙσ. 
Ἑρμῆσ, “τοι οὗντοι “πθιεϊ. διὸ ἐρ. ὄμμιοι δὲ κωλὴς ἣν "ἐγ δ κα τηαϑηομν 

ΑἹ σωποσ' γον ᾧτοσμν ΚΡ Α σκωλία ζ ἐν ταῦϑαᾳ πρὸς τὴν αὐθοί αν. 
θοις πὸ εὐπὼ λέγε, 

Ἰοὺν τεγρὰ πεπεμμένον . 

" ἐ τεβὰσ' " «ἰομιζενν το ἐρ- 

μοῦ. κι μὴ πμαδικη μονα 

του. τὴ ἡμέρῳ ἀπαετίϑενη ζρῇ ἑ ἐρμν ἼΔΩ ὃ ἢ ἑ ἑορτῶμ, ἱεροῇ τίνες τὸ μαμὰ ὁμιόραι φομ 1 

ζουπάι ἀϑήνῃσι, ϑεόισ' πον. διομηνουμ “ν) δ Θὲ βδύμυ,ατπθδλων!. γεΓαδ: ἐρμ. φ ἀγδϑι ϑησεῖ. ἔϑον 

σὸν οὐ πὰ ρόντωἃ μάταν καλῶν ὁ ἐρακλῖσ “πλέων μετωὺ τῆς ἀργοὺς ἐς ἰόλλους συυ ἰάσον: ἐγκΐῳ 

“τῇ νήσονι ἐξελϑῶν Ὁ “πέμιψασ ἜΝ ἐρώμενον αὐτοῦ ἡ ὕλλαν ὑσὼρ αὐ τλῖσται, το νέμανεν αὐτὸν: 12) ͵ 

ὑπὸνυμφῶν ἀρποιιϑέν τος  ἱραϊιλῆς “λὺ χρόνον ἐφήτει. εὗσε ρον δὲ ὑπότινοσ εἰϑερίασ Φοι,, ἢ 

κὺσε “ποθ᾽ ἊΥ παρόντα Δ μάτιν καλᾶς: ἐλέζϑη ὃΨ τοῦ εἰς Ζε γοιμίαν ἐπί ο μάτημ ΚΙ 

δοϊκούν των. Οἷμοι δὲ ἱῳλῆς: τῷ ἀώλικοσ' Ἅ:)9 μϑῥον. κῦλα δὲ. ταὶ μηρόρϑια μέρ 35 κα ἱερώ 

ων. ἱε δὲΣ ἱερὸν ἑρμοῦ,δ 6 βαλίων ὨᾺ ἀλόγων ζωων, ἄλλως: πὸὶ ἐμπρόξθια μέρη ΜΙ ἑερθων τὸς 

ἀγκύλας, ὀςώβεις. δγαβαλλει ὃ οἷν ὡσ' ὀξέα "εἰ ϑεοῖς προσφέροντα σ' ᾿ 

ἈΑ ὁ σκωλίαζονταῦναι ἱορ: τέων οἱ ἀἰϑηνοῖιοι "Ὁ ῃ τού σε ὑλια ἐν ἢ ὕδλοντο ἐπώσκδις͵ Ὁ ἐ πίοι, ὡς τιμὰν 

στῶ ὅγοννσον. δυκὸ δὲ ἐλ ρὸν ϑναι ἀμπίλῳ "" ζῶον. αμέλθ κϑὺ ἐπίγραμμ αφέρετωι Φι ἀμπίλου 
πρὸς τίω δ γοι, οὕτω λέγων. κἶν μιφάγις ἐπὶ Ῥ» (φανὺ διὰ σϑίτι ἱκαυρτοζφορίσω, δοτὸν ὑπιασεῖ 5» 

σπθναὶ ὁ σράγι ϑυομδῳ ἀσκωλίαθε δ, αὐτὶ “τῶ ἁλλου. κκνείωι δὲ ἀσκωλιίζεν ἔλεον, Ξ 

ΟΣ ἐπὶ ἣ» ἀσμ ὧν ἀλλεαθοιι,οϑεκα τῷ ἤλωται “ποιέιν. "ο᾽ μέσω δὲ "το ϑεάγρου ἐτίϑεντοάσκοὐσ' 

πιφυσε ϑρουή, κοὰ ἀλιλι μένους ἐσ’ οὺς εὐκλλόμϑρον, οὐωλ᾽  ϑομίνον ἰιαϑυύαερ Φρουλό Φινσι- 

τϑὺ πρὸς γι 



ΠΠλοῦντοσ' 

Ἃ Σπλαςχνων πἰϑυρμῶν, ὧν ἰγῶκατάϑηομ: 

: ΚΡ. δύνῃ σῷ πρὸς τὸ ασλο “ν᾽ ἔοικ ̓ἐπιερέφάμ: 

ἐριόν μοι δὲ κύλι μρίν, Ἰσονὶ σῷ κύεραι μέν : 

Ἷ ΚΡ. Ταύτην ἐσυπιὼν ,σἰπτο τρέχων ἢ δικαὺ φθάνοις» 

ἔρια ῥώφε λήσοιες οὐ! ηὸν συν οῦ Ωλλον; 

ΚΡ ἕιτου σφ ᾿ὠνδνανὸςεἰ μι σώφελθι: 

' ἐρέξι μοι προθίσιις οἶτον τὶν ̓ὥπετοε μῳκέμον, 

Δοίνσ' καυτοιφ τᾶν καὐκρέας γεᾶψι κον, 

ὧν θυ ὑμᾶς ᾧδομηκ διάλν ὀκέκφορα: 

ἐρ. Καὶ μὴν δηότετι σή ὅν οἴρεον Του ᾽ ϑεασόηον, 

Υφείλου μῶ ) σελανθαϑᾳῳ ἐ ὑπτίσιω ἐε 

ΚΡ ἐφῶτι μεσέλειν αὐπὸς ὥι χυρύχι 

Ηκε δὲ αὐ Γ" γα ςὺσ' δὔπεσν μμκίνος: 

ἐρε εΤΕλ τοῦ τοῦτον γ αὐ ηὐσ αὐ κα τηϑέ ἐσ’ 

ΚΡ: Οὐ} Ὁ μετεῖλις “ιὶσ' ἴσοις πληγαῖς ἐμοί 

Οὐ τὰν! ληφφθείημ ποῦνου ῥπίσεις ἐγω: 

Φ, “Μόμμησι κακν ἰσηισ' μὐσὺ φ υλὴμ τ ΡΥ ΤΉ ΘᾺ 

κοὺ πρόςγι τοῦτο ἐστιν εἰς 

μέσον [κα ποιϑέντεσ, θσίλ 

λεϑϑε, καὶ καιχάζετει ἐπὶ 

»".'ς κατὰ τὰ ουσῖν . οὕτω 

κοὺ δὲ δυμιος. ἀλισᾷ. ἀσικω 

λιαϑᾳν λετὺ, Ὁ ὠάλεσ 

οϑυθ “τοῖς οἱ στε δὶς ̓  Ὁ ἐπὶ 

ἑρὸς κὸν ἀλλεοθι. ἀλ΄ 

Λοῦ ἀσκώλια ἑορτὴν ΓΙΥΩ 

νύσον. ἀσκὸν γονὴ ὄνον, 

ταλιροιίεσ, ν ποδὲ “ποῦ 

τὸν ἐπησῶν. χρὺ ὃ 0 “πιδῆσοις, 

ἄϑθλον ὄχι ὃὺν οἶνον. 

ὧ δαιδνσεσφὸς τ ασλάγηψα. 

ἐπιὼν πυὸ πνεῦμα δγἴνπέ 

ρὼν νπυδύη, ὁ Ὦ Ῥιοῦτον " 

νεται. δέον πνοῦμα ἐστιν 
ὀδωυύην ὄπειν,πρῦς τοὶ ασλά 

γανὰ ὃ, αὐτὶ “τοῦ (ταὶ κωλῖ 

μ τὸισ' απλάγηοισ. 
Σ 

αν Ἰ σῶι πεκραμεένασ. οἱ ΄ 

υ5 νὴ ὑ δὰ τοσ΄. φω ρύπερον 

που τοιοῦτο κρᾶμα. 

παίζει δὲ πρόσ' τοῖσ' καπί ι 
λοισ. Ζητῶτωι δὲ, διὰ πὶ σεῖσ ββ ἀλλο ϑεζσ' δγ' Φυσῆμ ἀἰεραηρσ' ἀσορδι. τῷ δὲ ἑρμὰ κεκραμένν. 

Καὶ φα δ ἡ ὅτι ΠΥ ώντων διϑ ἘΞ σετελόύ "κότων ἀρχειρρὺ ππιρὰμφοπίρωρ πμὰς δ λώτι 

ἸἨωύτι : ἐπίπαιὼν, ἀποτρέλων οὐ ὀὐκαν κΦΡαμ σι οὐκ πέρασ' γοίησ' ΠΧ κακῶμ: οὐκ, αὐαβά 

λοι. Τὸν σειν τον φίλον. γὺν λέγο, " ὅτι κοὺ αὐτὸ’ δ άϊμογος κοὺ ὑπερύτησ' ἰώ δ 

θεῶν ὅνπερ. οὗ τοσ' χε μύλου, ̓  δὰ γα " βονθεία ἂσ, ΝΑ ὧν ἐ ρῶ. -ἐώϑει μὰν γωὴ α! αἶνοι ὃ δ τον εἰσ' 

αὐαγκίω ἐμιαίσω μῶρ, δὕοναν πρὸσ' τοῦτον λα εαϑον! ἀφ᾿ οὗ αν ἡμῖν ἔσρο ὠφύλοα. 

ΓῚ λλδκξκ φορὰ. ὧσ' οὐ! μσ' ϑυσίριρᾳ λεγοβδψου "οὕτου κοὺ χρὺν “τοῦ! αὐτῷ οὐκαυτὸν δέσέρον. “λησ 

ϑυντικὸν, ἀλλῖνμιῶσ κατὰ ϑηλνκὸν, ὧσ' ϑεύσαυμπυσ. ΕἸσὼ δραμὼν αὕὐτησον ἀ λλουμλίιφο ΄ 

Ῥάνῷ ὠμῶν οὐδέ τερον ἔῃ παληϑυντικδν, προ υ΄ητοῖ ροξωιύουσιν. ὁ δὲ ϑηλυκὸν ,δξεθοισιν. 

Ονγωὴ μυτέϊχα' πὰσ' Ἰσκσ' τολυϑεῖσ' - ἐν μᾶψον μεπίχῳ τόδε, ἀϑλὰ κοῦ μετίχω τίδε φα μϑ 

οὶ ἄϑροισ αν τοῦτο, οὐ μόνον ποιρὰ “ποιητοίισ', ἀλλὰ θυ λοποποιοισ'. 

Ε σὺ Φυλι ν" κατε (λα ὅδ ὅτι μετ ον ἐιατελθᾶνν “ποὺς μϑτοὶ ὑρασυβούλυ, φυλὴν καταλαβόντας 

καὶ νιδεήσοιν τασὴ εὐπειραιᾷ »τουσ' τριάκοντα Ἧηφι σούοο)ς ἔδοξε μὰ μνησιίια κῆσοω ἀλλ λοισ' 

καϑύπιξ τοὺσ' πολίτασ. ἀλλὰ σοῦ τοίτε οὐ πῶ ἐπίπρακτο οὐ δὲ ὁ ἐπὶ χριάκοντο δῷ ἰῷ. 



Αφιςυφαΐ ουο' 

ἀλλὰ τοῦ ὧν Φιλύγορυσ', ἂν οὖν σύφν οικον πρὸς ϑενδεξαιϑέμε. ἡνες ἔχιν ἥν 
«πἰμη ἵτει ὕερον μαῖα ὼ ΤΩΝ ἡ εϑεοὺ ἐν αἱδν 

Ταιμυταμρασυξάλεγνομν ΕῚ Ἐπειτᾶσο , Ρ φῳ μδρέιφε 

νου ὁ Ἰς ρατίας οὐ πειραιᾷ Ερ. "τὰ ὙΥ ποιρῦμῖν ἤβεθεληίω. “πολύ. ΤΕΥΥ ΤΟ ν 

“τελϑδίᾷ. ̓πϑην δὼ ,ἴοικί ΚΡΤι Νγ αὐτομολέν αϑέιον εἰναι σοι δον". 

τισ ἐν το δουπέρου πλοῦ ἕρυπιιηρὶς τὶ 7) πᾶσ᾽ ἵν ἂν ̓πρώῆν τὴ σόϊ. οὗ Νὰ 
τυ μιυτενεγεῶν «ὠϑοίδν, αν 

ὃζ .᾽ 
ὀλιπορὶσομφθλάλοηας 1αὕ Ἵ ΚΡ. Τὶ δ τον ΕἸ ησ' δε λοσ ἡμῶν ἔνθ (δον 

ΤῊ. «ἡ δ. αὐτὸ σ' ὁνποιεϊισ᾽, Ἐρπαρὰ σίω θύραινοροφοίορ, ἱδρύσαιϑεμε. 

ὕσερὸν ἐν ϑῶμκι ἀν 59 σώ ΚΡ. 'Στροφοῦον, ἀλλ᾽ κέ γὴν ἐξ ᾿οὐδὰὲμ Ξροφῶμ.. 

θηκῶν αν ἀϑήν εσηϑοομιές κ Ερ’ ̓Αλὲ ἐμήρλαδομ' Καρ' ἀλλὰ πλουτοῦμδριγήδη ) 
νων, πρὸς "οὖς καταλαβδὸν 

τως. Φυλὶν δὲ, ἂν δῆριν, Ἐρ μὴν “σῶλι: πικαίνσε λον ἡμᾶσ' δλει Ῥιφ4ν: 

ἀφοῦ ἐλμκ ἢ ἄλλως, ΣῈ μὰ λλοὶ δόλιον τοι γυμικα ρ'δὺ χιϑν. ἥν  σοίγε . 

ἐρασύβουλος ἔουλόμθνον͵ Ογηδῳ ὀλχμώνι ρ)9ν «ἱλλ᾿ ὡπηλῶν Ῥόπωι . 
κατα λυσρι τονσ’ Ἄ. και 

ταλαβὼμ ̓φυλίωὼ γὕπντι 

νοὶ, καϊιξσε συμμάλους ; 

λαβὸν, καπέλυσε. Δί πεὶ ἀλαῦ ὀνιεϊμδν ἀφνέεδαν," ἡκουσε μαὴμενεσικαιζησινϑ ἐλέοτοαιι μημώα- 

κόν. Φυλὶ ἢ, δᾶμος φιάή "μᾶς κοὰ ὁ εμοικοιῦες Φυλάιον Ὁ δὲ ἐσὺ φυλὶω καπίλαξεσ οὑπὶ 

“τῷ ἐς ἰπλούτεσος. 6 μέ γᾶς γανας, φυλίὼ καταλαξόμϑρος δ. τοὺς ἐῸ συραύνους μετ λείρις 

στί ὅρος: φυλὴ γων, “»ποσ' οὕτω καλου ᾿ϑρὺσ'. περὶ δὲ ἐὐβρρρρθνεῖς νη δγὰ ὁ ἐπιμνξιϑιω 
στιἐκ ἐφονόνσε τοὺς ἃ τυράμμου:" 

Σ τροφαῖθον. ἐπὶ ἀταργροπῆι Ἂ ἄλλων κλιιγ ῶν. σφοφιῖος. ππρὰ Σ φρέφευϑε ῳ ἐπ νὰ 
γόνυ: “λύσσα δὲ δ ὀρ μῖσ, ϑοζφείίοσ. ὡμααολείος. “κι ρδῶος: δόλιος, γμμομῖοσ' ομοιγώνιος . «δυοῖκο 

ψος: ἀλλως. «σοφὸν, ἐπεὶ ὁ οροφοὶ λέ ἌΚΑΗΝΝ κοὺ δ συμιπισλεπα ἕν δὲ δολερὰ λόμι. ϑροζφαδον δ 

ἑκάλοωι, ἱδρυββρον παρὰ -τῇ ς᾽ ϑυ' ρᾷ ᾽» δαίμαναι: ἀμα δ ποιρὰ τὴ ορίφον πὸ πράρμαῖα. οἱ 

δὲ τον τὸ ποιοῦντες, σώνου ργοι- ἐπογυμία δι τοῦντὸ ἑρμοῦ,, κήρχ' Ὁ “τοῦς ϑύρδς ἐδρύεϑοω ἐπὶ 

φυλακὶ Ἃ ἀλλωνκλιεηγῶν. οὗ τον " γοῇ ὀπίσω δ΄ ὃυ ρῶν ὀώϑοισι κρὺ αὐὰ δύνοϑς, κοὺ ὃλωσ' τῶ 
ονουργνεοῦς: ᾿ 

Α͂ Ξλῖ μιπολαῖϊον. πραηματεντὴν λ ἀγοραῖον: “οὐδε ιια πηλείασ' πρὸ ἐφῶτα ̓ ϑπλι γκείπελοιδ λύ 

ἈΝΕ ὁ τὸ αὐ]ὰ πωλῆντεσ' κοὺ ἐγοραζοντεσ' πἰνχε δ ἐσιν οἱ ὙΠῸ με ἜΣ πωλϑιιύτω. ΤΣ 

-ππώλης: κάπηλος. ἀριπῦροσ. ““τὺλι γνκοίπηλοσ' μεταιβολ δορὶ ΤῊ αὐ τοταῖῦλνς ϑὺ,5 εὑντῇ ΕΥ̓. 

λύρᾳ τῶλῶν τίω ἑαυτοῦ πρόσοδον. κάπηλος δὲ ,δάγοραζων ἐ πὸ “τῷ αὐτοπώλου 5 χ τὸ “ 
λῶν ἐνῇ, χὰ μᾷ εὐ ἡ ̓γόρασεν. ἴμπὸο ρϑεδὲ ὁ ορίζων καὶ τὶ ἑΐνις “ῳλῶν.Ν ἀἰπὸ "Το οὐτο πώλου ᾿ 
ῥάπὸ τὸ [καπήλου: σελ 4γριύσαλος, ὁ ὁἀπὸ τὸ ἐμπόρου ἀγοράξωγ κοὰ πωλῶν. μετοιβολόδ', δ᾽ 

μαστοὶ τί κοτύλην “ὠλῶν ὥφπερ ΠΥ λει μϑμοι ἘΡΉΔΟΝ εἔριτοι δὲ πιρὰ  σιυε ἰχισ' μυτὸ 

βάλλφν. Δ αἴντοαι μϑψ ὅσιν οὗ σημασῖρα! Κνρίως δ᾽ πωλούντωμ. “κατκ Χυσικῶς δὲ πῶσ απτολῶμ, 

ἰκάπηλοσ' λέγτοι. 



; Πλοῦτος! 

": ρὰ » δι μόνιεον εἰς Ῥιρξλλ᾽ όϑεδε ἡδῳ βλέπεις. 

τ Ο νοῆι μόνον οὐδὲμ δεισύμειϑέτι 

Ἷν ἐρεναγωνιος, τοίνυγ ἐσομομοκὼ Ἴ ἐγερέϊ - 

Πλούτῳ ΠΑΣΩΣ Ῥὺ το συμφορωτωτον., 

Ροιεῖν ἐγόνανι τοὺς κα γυ ΕΎΗ τ: 

κριύσ ἀγιϑὸν ἐσεπωνυμίασ τρλλαὶ ἔχειν. 

ὄντε ̓ Σ ἐξα ηκεν οὐ ΤΩ Ρι ὁτηομ. 

Ουκένχδερὲ ποντες οἷδὺ κάφομ σι: μβαιμο 

Σ σεύδουσιν τρλλοι γεγράφθαι χρα μρλασιν" 

ἕρ. Οὀυκῦν ἐπήρυτοι σεἰσίο, ἀήρ ν᾿ “αλύνεγε 

ΐ Αυτος προσιλϑῶν πρὸς πὸ φρέωρτας κοιλία, 

Ἰνεύϑέων δ ϑόνμανς ἐναάμοι δοκβτοτς 

ἴρ' τὴ αὖ φ ράσειοπῦν '5᾽ χβῖμν ̓Λοόμοισιιφ ὧδ: 

ΚΡυΤί δὲ ἐσῶν ὠξίλτῃ ςτ' ἴφυτι , δὲ ὠλνιβκακῶσ 

ἀφ οὐδ) ὁ δολῦτος οὐγο Ἰρξαποβλέπειν, 

Ακ λωλ πὸ λι μιϑεικα τοι αίεὶ εἷν δεύκίγῳ ἢ 

Καὶ τχῦτὰ τσωτῆρος ἱερεὺς ὧμ δυθς. 

Η δα χίουτες ξέν ὦ πρὸσ τῶν ϑεῶμ. 

ἐφ Θέ ἐποῦδιεϊσ' ἀξι ομΚαρ. τίνος οὔμεκα: 

Ϊ φιότι “τόν τίσ' εἰσὶ πλούσιοι καί τοι “ῦτι 

τ δον οὐδέν ὁοδιρανὴ ἥκων ἔμπορος, 

ἔθυσων [ἐ ρβόντι σωϑείσιῤφύτη: αὐ 

Δίκην ἀτρφυγώνεδὶ αὐ ἐκα λλις ρὥτοτις: 

Καὶ μετρια λᾷηὸμἱερέκιμιω δ᾽ 7δὲ εἰσ. 

λῳ Διιατκεὶρ αὐαιγραίφειϑουι, λὰ ὴ ἊὋ μὴ ἀργᾶν ὅλωρ: 

Αλλὴ γόνον. [κατε ΩΝ 

ἘμρΣ οἱ ἀϑήνοιοι. ὑπιμόν οῷ 

ἑρμῶν ἱδρύσοιντο, ποιρατὴ 

“»»")ς τυφλοῖσ. τοὺς δὰ ἐπον 

τας ἡγέθαϑοι!. ἐπάνεγοιε δὲ 

ἐπὶ δ τυγσλούτον, φά σαι Ἂν 

αὐτὴν ἡδῳ δὰ ἔπει, ΓΥ μὰ 

διῴοϑι ὁ διγου- Οὗγσ 

“βούρικωνἐ ὑποίεν ὺ Ἵπ 

ο) ὁ διίκάζοντε;, ἵνα ἐαὺ ἀπὸ 

τύχωσιν εὐὸς εἰς αὐ οδεύιαυ» 

σριον δικ ἰσωσιν: 

νι ἐτὸσ' ἅπαμτεσ ὧσ' αν 

εἰ ἵλεγν, οὐμαυταίως ἄρα 

σπεύδουσι πολλὰ ὀνομαῖα. 

ἔλει ἵνα ἐαν ἀποτύγωσιν 

οὐδσ', εἰς ἄλλο δείκα σήρις ὃν 

δεκιίσωσιψ.5δὲ τούτων νῶς, 

ἐκ “Ὡ προαραβϑίων δῆλος 

ἴω ἡ κλη ρώσεως Ῥ τα 

μάτων δ. μὰ δἘ ιαφηθίωγ. 

ἐπιούμη» δὲ ῦν οἱ δυ κοΐ 

ζοντες, Ἑνα ἐαν » ἀπυληζφοῶ 

σιν οὐδ ἐν τῷ οὔ. δεκάσωσι 

ἼΣ “πεοσὲν. (Δὲς τίδείδεις “δε 

κρύδανα ἢ δυκασηρά 

». Γεγράφοαι. αὐτὶ τῷ 
ἀιμῤης ὡς Τε ̓ : ἡλιαςοὶ σ' 

ὄν. "Ἃἢ απγσηου δ αὐΐχος Ἂ 

γραφὶναιασονδάζοντεσ. βέ 

λουτοῦ δὲ καὶ ὃν ἀρόῳ πο 

γθ ξούλοντοι δὲ κα ἐν ἀλ 

πκῶ αν φράσειε. κορωνὶς ἑτέρα ὅμοια 

εὐ ἐκ ϑέσει “το δράματοσὸ ,οἹ δὲ εἶχοι, ἰαμβικοὶ τρίμεθοιἀϊοατούλκκτοι. ολζ' ὧν πελθυ τεῖος, 

οὶ γραὺς ἐπιπολῆι ἵνοσιν ἑ χὐβαι. ̓ἐδισ δὲ ποντων (ἃ τελϑαταῖοι σππντὸσ' “ΤΟ “ράματις ςἱ- 

᾿ς 40} αμα πρισηῖκο πετραμεβοι» κατα ληίνἹιμοὶ δ ἑξῆς δαῦ τούτων, ὑκορων) ὁ ἃ δ δόγμα πε 

ρατυύσι. Ἰοὺ σωτῆροσ'. εὐ ἄξει σωτῆρα δα τιμῶσιν. ̓ὦϑοι κρὺ στῇ "ρος Δϑρίρρ ε γϑν. ἂν αὐ 
ἕν δὲ ὅϑιοι κὰ ἐλῥυϑέριον Φασι. ἔϑυσιν ἱ ε ρϑόντι σωνέσ. αἰπὶ ἌΡΝΑ ἀ φλϑυσίας ἐ ἐπεπέλο. " δυδι 

λεοῦτο ῥ᾽ ϑέοιν ἐπὶ τοὺς μέλλουσι. μετικάλᾳ δεϊπε ὧν ἐ εἷα, ἐπειδὲ νόμος ἀξ ,τὰ ὑπηλοπόμε 

ΚΝ θυσίας, “ὃν ἷε ρία. λαμβάνειν 



Αιοισοῷ αἴσιος 

Οὐκοῦ τὸ νομιζόμϑμα δΡς Θύφτοπαροώπον οὐδὲμ οὐδσίρ χα τοῦς οἷ ἢ 
εὐἀῤμιδέμμν μεν μέρ 1: Πλὲὴν αἀπποπο τησό μὰ οἰγεσλῶν ἢ μύϑρι ο," 
“οὗ δέον ἐνπεὶν, ὁ δερ μοι ἃ 

ἰδ νεὶκ ον γε ρῖι ΚΡιΟυκοῦ το ομεζομϑμα σὺ ούτων λκαμβανάτ-. 
ἰῷ τὸ ὑπολενπό να τὴσ [ερ-Τόὸν ὅν δα τὸν σωτῆρος κοῦ τοσμοιδύκω 

ϑυσίας ὃ" ἱερίαι λαμβά- χα ἐρνε ἐδζσειδ', ἐνθαδὶ αὐτου κα ταρδρ ἐϊμ- 
ΡΕῖγ. “Ἄλωσ. τοὶ ἴϑιμα δ δ 

πιερελοίϑῥων εἷς ἱεράῦσι ΚΡ. Θάρρφ. 
Ζζ οἢ λὼς ἔοι δδηνθεὸσ ϑέλμ. 

δέρματα οὶ κῶλα φεοὶν Οζῶς ὁ ὁσωταρ ΥΡ ποῖρεδν ἐνθάδε, 
ὁψ, ὁπε οὶ Φλ κόπρου τὸ Αυπομαΐ ὑκών {ερ' πάντ ̓ ἀγιϑαρένω λέῃς:- 
ΟΝ ζόμόνα λαμβανον τὲ 
1ϑη σκύηωρ. Ἔλα, ΚΡ. ἰδρυσυμεϑ᾽ ὅν οὐκ ἀλλα ἜΘ ἰμᾶψε, 

ἑϑόλομον ἀὶ ἡ φυλάωγόν Τὸν 'πσλοῦτον σερ πρότε ἐν ἐν ἑοῆρυ ἰϑμοσ, 
ΝῚ 9 » δ ἢ “ὝἪ 

“πἰσω το μεὼ ̓ δσλοῦσ' “οἵ ἯΝΑ ὀπρμϑύδομον ΩΝ τως λοή ων Φλθε οὔ» 

εἶδοσ' ἀϑηνδισ. ἄχωρ ϑύραν, 

δ ἰὼ  ϑισοιυροφυλάκιν, [νἔχωνπροντῇ “οὐ θεῷ σύ. ἰνρυπάνυ κδὰ
 ὅν. 

ἐπειδὲ τοὶ χρήματι ἐν Δρὰν ταῦ τοῦ ΜΞ: “ΚῬ γὸν πλῦτου ἴξω τίσκοί κ4- 

ὁππταϑοδόμῳ ἀππίκεν». μέν Γ ρ» Ὁ ) δὲ χὴ τριώ, Κρ τοὶσ ̓ χύτρας οἷς ηὸρ ϑεὸν 
σεν δεβι φὰ ἀπι ροπολεωσ' ἴδρυσῦμε ϑα, λεβᾶσ᾽ ἐπὶ τῆς χεφα λῆς φέρε. 

᾿ὥϑῳ ἂν τα μιῶον, ὁπσιθϑιν ᾿ 4 ͵ ΡΣ τοῦτο) “εμιμὼς ἴ χου σοί ἦλθες αὐτῇ ποι κιλα.- 

ὅπεν, ὡς μέλλοντος προϊέ Γρ- Ὧν δ΄διυε Ἔλϑον ΚΡ. κι ΤΟ σΟΙ πεπρ έξοτοιν 

γα το ταλοτον. Αλλίκ Ηφ ΩΣ ὁνεαν σίκοσ' ὡς σ' εἰς ἑασέραν. 
δὐτωτηδάῦρο ὅτι ὁλνκό 

Φρων ὡς δ ἐρα τοιϑέγης φ» Γρ: ̓Α
λλ ̓ἀγειδώστοι "" δ ἐγγυά

σύμοι 

ον μαι ἀφ θελα θῆλυς ξεν! ἐκεῖμον ἰς ἔμ᾽ νὄσω τοὶς χυηρασ: 
σις ἐπμίυυνανυπεστο είε δὲ, 1Κ, ΚΡ. Καὶ μὲν γλν ) ἡχῇ γονο: χυῬῶὼν τοἰμαν χέρσος 
πλιρσίὰς κα στ υθῆι ΝΣ τοῖς ψδρ ἄλχωες “δ χύβως, 

Φ. ἀλλὰ γοῇὴ δράτις Ἐπ᾿ 

ἀμφοπέρων τούτων τοὺς ΠΣ μοὺσ' διό σκων εἰσ φνλλ, ) αἰαφίροτ πρᾶημα. ὑμῶσ τε 

“πτὸν τεσ' ἐμ ἐπὶ " “πύϑιον ὅσοιπερ ἐσὲ μὰ λαβόντεσ' λαμπείδας - μὰ δὔδλο μηδὲν ἐλέμι - 

γυμ Φνυλλίομ. [ναὶ ἔχων προη πῆι ᾧϑ ϑεῳ .-«(ὰ ἀϑηνᾶς ἐς τίω ἀκρόπολιν αὐνῷῷον πὰ χεῦμα ̓ 

"χοῦ. καὶ ταῦϑει ἰφυλαή ὀνγοκ «ϑοὶ Ὃ ϑπκνσν δες φησὶν οὐ τῇ ᾿δάυτί ρᾷ ὅτως. ὑπρλέντων δὲ εντῇ 

ἀκρουΐλει ἀπέτεργυρία ἐπισήμιν ἱδακιρελίων τωλαντωνοτο καὶ πλθεοι Ῥιαἰισίων ἀποδέον 

“το περιε)ϑύετο. ἀφῶντε τοὶ προπύλαια πῆσ αἱ, ροταύλ ἐωσ' ς ἐς ο. τὰ αὐα ὀικοϑομμιατοὶ ΜῊ ὃς 

ποτίΛειανὑππενηλώϑα. Ὑ ἀσ' χίβασ οἷν ὃν ϑεόν. ἴϑησ' Ν᾽ ἥν, ὧ τῆν ἱδρυσεσιδρ ἀγαλμοίτων, ὁ2 

«πρίων ἐγψελόῥων χἰΐασ πεθιηημιπενεάϑοι ὑπ γμυοίικ ὧν “ἰιρίλοωσ' ἡμφιισμένων: :Δ Ἰότων : 

ἀπίργοντο χεθισήρια ηρὶς ϑεοις ἀπενέμονπεσ. σ᾽ τῆσ κεφαλῇ. ἐπειδὴ, ὁ αὖτε μέλλοιεν βωΖ 

μοὺς ἀφιόρνεν ἢ ἄγαλμα ϑεῶν ἐγογτεσῖ ΤΥ «πήρχον τογρύτων “τοῖ σ' αφιδρυμέμοιδ οἰϑα 

τήρια ἀπ μομπές Φλαρύτω; δ) ότι. ὅϑεν ̓  εν τὸ δαναΐσι Μτύρομαι ἝΝ ΙΝ ἑρκί αχὐβα 

Παρ᾿ οὖσ᾽ ὁ ὁ δωμὸδςοὺ τος ἱδιύϑη ποτί. Αναν ποιίι λα λέπει Ὁ, ἱμάτια ἡμῇ ΡΒ τ ας 



ἔ Πλοῦτος 

ΠῚ φ ᾽» Φα ε ΠῚ 

ἦ Η γραῦς. ἐπερἄνωτοίτω. ταῦ της δὲ νιῶ ἐλουσασεμμῶσ, ἤλθεσιρορ 

᾿ ς Τῆε γραῦν, ὠπιρλῆς ψάσιν σά ἐχύξαι . φν ρδισ γυβκὼ “οικι λοις 
ἡμιαπίοι; ὑπόμπινορ: δαὴ 

Χορυκέτνί νιν γ ἀκὸς μέλλην ὅδὴ κ΄ αὐαϊαχοῖ ὑπονδῶν ὅπι οἰγραῦσ να 

β Ετ- οὐ πεϑεν «δέ, ὑκαῦ τι »ὐτ “δον ̓ἔσε1.-τ σρύηο κρὺ σιυνεισῆλϑε τῷ μια 
τον χοὸ ὁτιὴ γραῦς ων κ᾿ 

.-. κι [λα ὕλιε Η ΑΝ ἱμάτια. Ηγραῦσυπε πἢ νυἹάτω, εὑ Ἐρλὑπερξᾶν τὸ ματωρθυέμενα! ὁαυρια. 

γβαῦσ' πο καλῷ τοι ὃ ἀφρὸς ὃ ἀψωήατο κ "Ὁ πενύμϑρον ἐλαιῶδεσ' Ὧσ᾽ φωμῳ;. ἥ ἐπιφάνεια 

“τῆσ' ἀϑεύρης: Κὸὁ δὲ οὐκ ἴτι τοί μων κοὰ τοὶ ἐφεξησ' ἐκ Τὸ “ποιιτον, δγα, “τὸ χορον. 

ΤΕΛΛΟΣ. 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΝΕΦΕΛΩ͂Ν, ΠΡΟΘΕΩΡΪΑ. 
.ο ΟΔ μεμα ὴ - Ὁ νεφελῶν χὶ Σωίωρωτους  γραππιω “τῶ Φιλοσὶ - 

ἤ Φουϊαίτιδεσ, ὡσ' ἱακοδυδασκ αλοὺνηρσ' τοι οἵουσ ἀϑήνῃσι. ἦν ἑωμ, 

κα ψπρὸς του ̓Φιλοσιφουσέχον τωρ, “τινὰ αὐτιλογίαν. .οὐχώστινε δ ἀρχί 

3 -ς ὰςφἘ λαονὺ " μαίι ἐϑύνων βασιλία, ὅτι πρόκθιψον αὐσὸν ν Αριδιφαίους. ἀζ:- 

ρἧς δὲ δὐκω μειμὸσ' ὀσίρλῳτο εὑ τῇ Κ᾽ ὀρλύσρᾳ, Ἐσ' νῷν ὅ λεγοεθῤῳ λογίῷ ογοὶ 

ὅτι 4 πρόσηρυδ ὑπο θυτοὺσόγελίγηο εἰς τίω σκίωϊίω ἑώρα τέ ὃ ἀπίλ 

ϑόντων δ" ὑποί δ ᾽ »κε του ἀὐα απαίτοια δγεξ!ᾳ, νὼ πρὸς ὧν δδμεγὰ 

περρέφετο. "κρ τοῦτον ἑκαλόῃ ϑροφκ. ἰὦ δὲτὼ ἰαμβῶκ πετράμεξα ὁ μὴν 

: Γ τὰ τίὼ ἀντί δον ἀπποϑὸν τεσ' »πώλιν πεγράμεβον ἐαίλεχων ἐστρ εἱ- 

ἡνὰ ἰὦ δέπερὶ τ ὸ τλῶτορ :ς:. ἐίκαλετο δὲ τοῦτο ἀλγρήμας ἀδὲ ὅλη “ἄφοδεσ' το χόροῦ, ἐκαλᾷ 

πε γκιξ καρ: Α͂ θισοφφαύησερ ἐππκενδσι: ἰῷ ΑΑΡΊ, Ταονρ δ ῬῬα ἐρλααψίκωμιρσι “Δ σκαλορὰ ρήμιῶς 

ἰὠάγεαε λύξοντοιςν «πῇ πρὸς βίαν παρ. Α͂ ὅλως. ᾧασι ὃν Αριτοφαψίω γρας 

“μ πὸς γιφίλασ, αὐαγιαιϑέντα ὑπὸ Ανυ τον κὴ Ὡ Μελί τον ἵνα προδϑα σι  ψωΐ),πβοντρες ὦ εἰον 

ἀϑηναῖοι »ἀϊωτορ τεσ διοῖ, αὐ δώ. ἀυλαβοῦντο καὶ “τι : πολλὺς ς ὅλεν : ἐ ραοὺσ, ῶ μάλισοι τοι “πε΄ 

οἱ Αἰλικιβιά βαν.δὶ τὶ “τ ἐράμαγετουτον, μηδὲ νμκῆ σον ἔσρίνσοιν ἐν “ποιντίω.5 ) πρόλογός ὅδ 
η Ῥνεφελῦν,ὰ ρμοσῦ ὠ τα δ. δελ ὠ τοῖς συγακόμῇ. ἡ-πρισβυ πε ὸ ἴὮῳ ἀγροίιος, ἀγρόμδμθ᾽ παιδὶ 

ἀσυκοῦ Φρογήματο ̓ἥμογτι. κῴι υὐϑοδοσηρλυπίλα πολυλαυνότι ̓ ὲ 5 ἀλκμαίμονι σῶν εἰ 

κίαϑερ ἢ ἐν πρὸς μφ: Ἄθορ βαρχα χοῦς δοφασιν Η΄ ρόδυτοσ, τιθριτσπορόφοτίιἦ, ρυν»λλάφαὐερημὲ 

νην ια΄. τὰ ̓ϑρ,δλυμπιάσι. τῶσ' δὲ πυϑορονιασ' δὲ ἰϑμόι, αὺ ν' μέα: ἕν ἀλλοισ' ἀ πῶσιγ. «ὀὐδυκι 
μοῦ στον οὖμ δριῖνν ω ὁρεανι ἐσίκοσ' ἀπέκλινε πρὸσ γ,8ησ, ἥβαρὸσ μρε προγόνων" Αλλωσ. 

Ἂ ρισβυτης σφε μαδασύσὶ δαρϑωνκατοι πνοϑαδρθ, διὰ τίω ὑνπανοφίαν “τολποίδῦσ', δέμται »ν 

- πὸν φοντήσεντοσ' ὡσ ὧν Σωκράτη, μαϑεὶν ὧν ἡ“ ὀνιὶ λόγο “Μη ἡ “πειϑυβδῥ τὴ τόμ ῥαϊοίου, αὖ 

σὸσ' ελϑὼν μανϑείν, μαϑατέω Σω κρωτοιδι ἐκκαλέσοισ' πὰ, δγαλέγ). ἐκλυνάσησι ΦᾺ δαᾷ, ͵ 
δἰ δτε μαϑη τοὶ κυκλω ἐμαϑὰ μϑνοι, “πινουροὶ σινϑ ρῶζ) κὴ αὐ αὐτὴς ὃ Σὼκ ράτησ' ἀὺ Ξ κ γυμάν ρασ' οὐ 

ογού μῆνοσ' κὦ αποσηοπῶν τὰ ὶμυτίω ρα ϑεωρέντοωι. μεετοι πριῦτοι “ελε 9 ἥἄναλαξων ἊΝ πρεσβν ́  

πίω. αὐ νομιζοβδῥους “Ἰϑαυ τῷ ϑεουσ αἴ γα προσέτι δὲ νεὐϑέρα. οὐνεφέλαςκατακαλδται. 
πρὸς ἡ τίῳ δ᾽ χὴν, ,ἀσίρχον νεφέλαι ομοβματι γογοῦ. «Αφισιολογίσοαψτοσουκ εἰ πιϑοίνωσ᾽ το Σὼ 
κράτουδ, ἰμα τω τοῦ στο! πρὸσ' τουδ ϑεά τοὺς “περὶ τπαλφόγων δγαλέγοῦ). με τὼ ὁ δέταῦται ἡ ὃ μὰν 'πρεσβύ 
σης διδασκόμϑρος φϊρίφανῷρτιγα τ τ μαϑημοίτων γλω Ἴοποιειν ἐς ῥὰ ἐπειδὰ δεὰ τίω ἀμαϑίαν 

ἀΐι “το) Φροντιρηρίου ἐκρίλλᾷ), ,δγκων πρὸς βίαν Ἂὃδὲε ἡόν, συυν τ ΞΉσι ῳ ᾧ Σωκράτει. τούτον χ. 

οἰανγσαυϊρλερτῳ ϑεαήρῳ τὴ ὧν ἀϑκον Ω ὼὸν δίκαιον λότν δα πον θϑεῖςι ὃ ἀδιιθ᾽ πεὸσ ὧν ἂ 

κριὸν λιν οὐ περιλαβὼν αὐτὸν ὃ ἀδγίιοσ' λύγο, ἐμ δ) δά σι. κομισώμῃ ἡ αὐτὶ δπη ρ ἐπιππὸ 

ναβϑβον εἐπαριας »4τ Γ χρύστωσιρ. ὡσίιατωρϑωκότα ϑϑωχέ “πειραλαβώρ. ὍΚΩΣ ἡ περὶ 3 ἔΐω 

λίαν αὐτιλογίας, τλιγὰὶσ λαβὼν χ ε τιρπποιμδὲσ, δοιὼ Ἰσησι “Δαροςκατοιλαλου μᾶνοσ' ὑπο τ 

-ποιιλόεῦτι δγκυκμον τουδὶ πρᾷς ὑπ "ἐῶν αντυτύνεοϑε ὑπίρα λῶν διὰ 1) πρὸσ' ὀνήδν σύγκρι 
σνόγρωρ,καπωση ἄπει, ῶ ἐμαίμπρισι ὀφρορτιεήξι (πβσωϊιρατιν Ὑδὴ ἐράμα, Ῥσείρν δ 

᾿᾿ μα “πέρρι "βϑϑων. Α'Ἅλωσ. διὰ δίλων.» Γ᾿ ατὸρ “ον σωίερατὶζ 4ν προβεαί). Κι φβὰπε 

ο΄ ρϑαὐὴν φνχρρλοήασ δια ε6(. ἱκανά »λόγων ἀπόνοια. πρὸσ΄ “ριωαντίον. Χορὸν δὲ γφιλΐ νὧσ' 

| ὑπωφελῖ λύγων. Καὶ τίω «σέβων στωκ. ράποια ὁ δ ξεν ὧν. Αι)λαιϑὺ πῶνορὀσὶι ατηγορίαι κω 

Υ κραΐ. Καὶ Ῥ Μαθη εἰσ ποτρα αλοιασὶκτύσως. Εἰ γι μπνρισμὸσ' φλοολὴς -τὸ σωυκ ρὠτουδ. 

ε 



ἐ 

ἑ -Άἅ. 

Ἂ, πρῶται νεφέλαι ἀδιλέλθνσιιν ο᾽ ἄςε; αὶ ἀρχννοὶ αἰργον σε κρατῶν. ϑδενί κα πυτίγῃ ἃ ἢ 

μῴψι ασ'φὲ μόνῳ. δ) ὑππῷ ἀρισυφαες ἀπορριφὸς πωραλύπυσ, φῆθη διξὶν αὐαδῃ δέξασ πὸὶσ' φινπε. ι 

ραισ' κατα μέ μφεοϑοι Ἂ ϑέα τρον “ἀτυχὼν δπυλὺ μιά Ἄλον καλονη 1 σ’ ἐπειτοι, “κίτι τίω δγα- 

σι ϑυίυὶ ἀσάγαιγο «οἱ δὲ δϑύτεραι γεφέλει!, λα μφνίου ἀρλοψτοσυτοῦτο δέτουυ τοῦδε ̓Ὅδ᾽ προτέ 

Ρω"δι εσήκϑύα σου δὲ ἱωλ μέρους, ὧσ' αὖ δὴ αὐνοιδι )Μάξαι μϑν αὐ “Τῷ πριητούπροϑυμηϑέντοσιουκιν 

τι δὲ γύτο δι ιϑ ποτε αἰτίαν ποι σσινηρσ. καϑόλου μϑν ὃν γεϑὲν. “Ἰράσπῶν μερθ’ γον ϑν διὸρ 

ϑωσισ'. ΤᾺ ὁ μπρὲ περιβρη το υτὰ δὲ πσλιῶ, δον τῇ Ρ' πίξᾳ ριον τῇς ἢ προσώπον δυλλοιήϊι μιεΖ 

μα τίσι. ἃ δὲ ὁλολᾳ ρ Ὁ Φὶ δγα στ ϑυνσ' »γρναῦτοι ὄνπου τετῦ χυκον. αὐτίκα ἥράβασις τοῦ χὸ 

Ρῇ κν φἴπαι, (Αὕπον ὁσία ει’ λόγοσπροσ' τὸν ἀδγηιομλαλθ. ̓  τελδυεχοζιον δῆτον καόςστουι ῃ Ὡς 

βὰ στ ράτοισ. Τω ἐδ ἱωμρδύαν, καθῆκε λ σωκ ράτου, ὑσ' σε οἰὔνΤος γομίζοντοσ κοῦνε 

φίλαι κοὺ ἀε ἐραθσί )ῥάλλλ ᾿ ξορουςὁ ἀσιίγονηρσ' δείμονασ. ̓  ρῳ δὲ ἐ ἐχεύσοηρ μιφελώγπρὸϑςτίω 

“τῶ αὐόβρδσ' κατηγορίαν, δηὰ τοῦ το οὕτωσ' ἐπεγρίφ». δ αἰδὲφέ  ῦν Τοῦ νεφέλοιμοι ἦ κουτηγὸ εἰ 

στιν"Τέσ' σεῤκ ρου ουδ, μέλιηρσ ῶ ὯΝ τοσ΄. 

Α͂ ΛΔΛΩΣ- ΘΩΜΑ᾿ ΤΟῪ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ. 

Δ᾽ ̓νῆᾳ κὰ μέλιτος σωκ ράτει ζ σώωφρον! σπου βασκίαϑανπεσ, κρὺ αὐτὸν μὴ ἡδιυα ϑροι ὄλάψωι, 

᾿αργύριορ ἱκανὸν ̓ αὐρ,σοφουνᾷ δεσῶκασινῚ ἵνα φράμα ἱαταῦγυσυσάσητοι. τοὺ ὃς ὃς πενϑϑεὶς γἱρὸν 

σπίτια δρεψμιαδιν καλού μϑμον ἐτσλάσοωηρ ὑπὸ χετῶν πιεζόλϑμον. ὃ ἃ δὰ αὐκνλυκ4 περὶ τω τῷ 

“παιιδοσ 42) “πα ιδὸν ἱπταβοθίαν. οὕ τῶ δέτούτων ὑλέόντων, μιὰ ἵχων ὁορεψιάδῃς τι ποιήσει “περὶ 

πὸ γεία, θουλονυτα προσο γαυγέῖν τῷ σευκ. ρώτει Ἂν ΩΝ δ πείσω ἵνα “ἥϑαυτοῦ τὸ τὼν ἀδϑκον μάθῃ 

λόγον. κϑλουτω τονὲ δανφεοὶσ' ἀποκρούσιτοι. ιφφδεπαίδι; ̓ ϑὲ οὐν “πολλὰ δενϑέντος το πορρδσ, 

προσελθᾶν οὐϊεὐππείαϑῃ. μἀνσθτυχων δὲ ὃ ὃ πρεσβυ τησ' Φλυπίκθνορν ἐληαίδοσ᾽,κϑὰ οὐκίλωμ δσττιδκρὶ 

δδύατωι, θσ' δϑύπερον ὧδε πλοῦμ. οὐδὲν ῥθύλικίας Φ ροντίσοισ', οὐδὲ ϑυμυϑέσ ἔγτισιν ἄγρας 

δύξᾳ ον ἀνὴρ πἰρᾶ οὐσῶῷ μαυϑοίνᾷν, καϑούηῷ κομιδε νἐρ, ἀρχοίϑμθ’ ἀλλές ὡἀφευρακὼς μά - 

γον ἐἰμξενο, Δαν ἄρα ὅθ" χὰ λδύνται τουδ᾽ ̓δκνφοὶσ δ)α πειοῦς ἀπτοτερῆσκι α "πὶ λελιιξ, αὐτὸς πρὸ 

σείσί Ἰρλσωκ ράτει. οὐκίχων δὲ ὑπηρεηρείοι τῇ; νοήσει σὸν νοῦν αλλά ριοῦηροι ὼν οἷς ἐμαύϑοννον 

οἰ Θ΄ πρὶν: Φλποιλείας «Φιφϑου, αὐηὸσ' μοὺ ἀπέγνω πῶ δύψεοϑομ. προσελϑωὼν δε ρδ πωιδν κρὼ 

εὖϑις ολοῖς “πεγρί παν ποίῖσ' δὲ σεσιν «ἶνας Ἂ» σωκ ράζηουδ ὁμιληνδδ γϑρλϑνω: ὁδὶ, τὲ γον: ἐπὶ 

μι μάϑηίως Σιων σϑοιτόνι δὲ ὀδράμας ΤΣ χρῇ νεφελῶν. ἐχεσὶ ἱιαταιρθίαντο σωϊεράηγυσὶ ὅτι γὺς 

σιυνηθάσϑεοὺς ἀφὲς (εἑωνὰ ερόμιζε διαὶ μόνιμαι: ἀέρα. γιφύλας: (Δηὼ γριαῦχοι. ᾿ 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΓΡΑ. 

ΣΦεψιοω δησ. Φει;σὺ “παίδης: νι Ν διαῖι Η͂ΝΝ βὰν ἀδον. Μαρεπδρσωκρά τῇ. 

Σωίς ράτησ'. ἔνό. Χορὸσ νεφέλῶνν᾽ ' Δέκαιθ᾽ λόγο, Αδικθ' λόπσ. 

“Δανεεὴσ “πούσίδις. Μμά ρτυς Ἠτὶ : Ἐτερθυδλνεισὴ, ἀμωμΐ. Χαιρεφῶμ. 

Η: ὄρεσις “τῷ δράμαῳς ἀρχῇ ἐμ συσῃ ματος περιῦδον. Ὁ. «ξησ' ἐκ προσώπων ἀμοιβαλων. οἱ δὲ σίλοι 

ἐδὶν ἰαμξικοι 10! ἐμιεῖρον. αἰ αποῤληίοηοι ὅθε ὧν προτιϑῶ) οὐκ ρ χβιυτογόροίμιαν, ἰιδλ ̓ἰαμβιϊιὸν 

μονόμεῖρον ἀκαπε Γλείνπ. Εν ἐἰς ϑέσει κῶλ ̓ αμβι "ὦ μον ὄμεξον ἀνουτοίλαια τ. «δι μυτοὶ τὸν δγάπκο 

σί οςῦν(' νἀκιοσὸν Ξίγν, ὅπερ "κῶλον ἰαμβιρ ̓ μονομεῖρον ξρα γυκαπάλεκπὴ. πελϑυτοϊονδεσποίν- 

τῶν τοῦ των, οὕς. "κ ἀίσοιπαοι ὀμδνθ γὲ σοι ποὶλῃ ἡϑολσομαν. ὑδὰ ἀτῶς ἀποϑέσεσι ὃ μ συφημιάτωμ 

“πωράγρα φΘ ὑμὶ δὲ Τρ. τέλει πρίν των 5Ρ οἴχων δ ωροίσι 



Υ οὐ. ἰού. “λέτλιαρικὸν ἐπίρρν 
μα. «διοὲ Ω ἀγρηγοροῦαι κοὸ 

ἀγρυπνέρ, δυσφορῶν αὐόι. 

βοᾷ. συμβαίνᾳ Ν τοῖ οὐ γον 

πνοῦσι, μιίλιροι μεγάλασ' 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΝΕΦΕΛΑΙ:» τὸς ψυϊο τα σνομίζᾳν ἠγού 
ι “νά σὲ δορεψιάδας μεόδυ-. 

ἢ δ ; ν ϑνθ’υπνω ἢ 4ν ὑσποτῖ, 

ΣΤΡΕΥΙΑΔΗΣ ΟΠΡΟΛΟΓΙΖΩΝ. ριχενῶν φροντίδος. νὰ δὲ. 

' σπρουϊ μιονος τλιαςιίιονεις, 

! ΑΕ Δ, “Τό πραάμμαγσ. 

ΟΥ ᾿ ἀρὰ Βασιλέύΐ. οὐκαὶ ραῶςγρλτον, 

ὡφῷ βασι λίγο χρη μας το νομάζάν “ὁνποιεπίω ἐ 

δ μυκτώμ, ὅσομ Ρμκονοῦ. ἔλεται υὺ ἱσορί 

Απέρατον. οὐδῴηχοθ᾽ ὁμε- αστοιαύτης: φὶς ἀϑηνικίοις 

πυϑυχείσωσ' ἐγυτο [ιἀ΄“τοὶ 

βαγνούσυτο, λύσναι μϑὺ τοὶσ' βασιλώασ. 

Καὶ μὴν κῶς [λα γ «λὲν προςήσοιοϑοι! δὲ, γα δασι-- 

Κρ ὄν ς ὑπκουσὶ ἐγῳ" λία ὅρσε “ὁλιρθοῦ,τ ἰσορῖ 

Οὐ, δ οἱ οἰκῇ Το ἐεΓεχσὶν οὐχ οὐκαῦ πρὸ “Το. δ πού τησε χιοϑεχεὶ νομί: 

0 λελμα δ ΡΝ ὁ μέγ. 

Ατέλοιοδὰ πώτρλεμε ἡρλλῶν δνωκο. θρονὶ ἔκ τα μα ιϑοσ' δέ γῆς 
ἐπι κοισοστετώγι, χθνοϑς: 

δον ἡ τσσος τί ότι ΣᾺ 

μα. χων, ασείνιόμτι χεΣ 

βιοῖ,ἐδιΐῶν ἀλὴΡ ἄλλων ὁμοίως. Α͂ πέραν. μύγα. οὗ πἰρὰς οὐκάσιν οδὲ ἀπε ρβαντον μετο τῶν 

γράφονπε, ἁμοιρποίμουσε Ζητέν ται δὲ πῶσ τασ ον τοσ μΞ γίλασ' λ ἔχι. «δι; ονεσιαᾷι οὗ ἥβόντοσ 

τρϑράμονγσ, σμνεκοίΆϑοι τοσγυΐωοτοισ' αϑόίγοκν, διὰ ὁ γριούτῳ καὶ ρῷ. ὑποπίπτει ν πὶ δνονν ́ 

σαι -αλίυ ἐμὰ ρύτῳ μεγίλαι ἀκα ταφφαίνονται, γα Ἂ Φρονπίζφνὶ δῆς πείδειν συμβεάνᾳ “δ ἃ 

γρνπνοῦντοσ. παρετηγραφὶ ὀσυγεκ εἰ, αλυμμεβθνΔκαϑαύσῶν, ὑπρτίϑοται σβαναϊκαλυψά ῥῆνος 

οὗο, τίω μοι ὐίων πριήσεισ “τῷ “πουραβλέμαηκσ. οι ϑυῖκυτοι ῥέ Ὑϑορισίν, οὗτωσ ἀπΠικοὶ 

διὰ το -“ Γνομκετ, Ν᾽ νι γιό ἱϑεράπιμτ' μόνον λέμε, αὶ ἀαποῖν τοῖς “ρου κα τοὶ τἰὼ οἰκίαν, ἰκαϑϑύδον 

σιν οὖν ποίψτεσ, ὡς τ ἀλλων δὶ ἀμ μνούντων αὐτοῦ δὲ Φροντίζομτοσ, διὰ ον ΘΟ κα ῥίγου 

σὶν ὁπήγαγθο: “να μάλλον αὐτουδ “δαδι “πέση δ νέχοις ἰξως Φροντίϑες. “Ὁ γα βαϑέωρ καὐθυδόν- 

σῶν, ἴδνον τὴ " ρἔγκην. Αλλοῦκαν προτοῦ. αλλδίιαν πρόπερον. οὐ δ τῇ Κ ὁρίων Φεοὶν «β.- 

πεμεν αὐ τουδὶ ἐργοσοῤδμους ὡσ' ὑπὸ τίω περὶ τίω πμαην αν ἀρολίαν, μὴ αὐώτωσ' μυδὲ οὕ τῶ 

βαϑέω, διυύκοϑι καϑφύδειν. Α' “πθλοιο δα τὠππύλεμε. φασὶν ὡς ἀϑηντίζον λαμεσμεμορ οισ ἢ ὦν. 

ἀρπνούσναισ' γαυμαχῴσειν μέλλοντεσ,προῦσεν σοῖς ϑου λοισ᾽͵ ὧσ' ἐντισ' αὐ εν συμεῖϑα το ἔστω τῇ, 

ταυ μα χίᾳυτιμήσεισοῥ λοιγὸν ἀπρλαύσειν. .(ομϑησοίντων οὖν  δούλωμ,λακι δα μον!ουσονίμα -- 

ε 1 

ὝΥ Ἐ Ρ “Ὡς Ψ' , ἬΝ, 
πϑτςι 



Φ 

Αριςοῷ αὖ ουσ' 
] 43 33 ἱ 9 Ι σον Κῶ τοῦτο λῤτιψθν. Οτ ὁδὲ κολασ' ἐξεσήμοι τοὺς οἰκεΤοῦζ-. 

« 

μρ ἴρηταν πτβχιμεῖς τ Αλὲ ὅδ᾽ χε" σὺσ' οὑτοσὶ γεαψ! δῷ ̓ 
“σχως ἐλξί - "ἀϑηνκίοι "ὦ λα : 

ἱαεσλιμεονίοις πέλεμθ ιώ: ἐγό ῥετε ΦᾺ γυκ"τύσ, ἀλλὰ τί ἐρδετοῦ 
ἀκ ̓ ϑελονοῦν ἀϑηνκῖο, τοὺς ἕν “πίντε σισύ νροιςύγκεκο ῥδυλο ρος: 

δούλους κολαζαγ ὄτισππω Α͂ λλ εἰδοικες ξεγκωμδρέξ ἐκαλυ μένοι" 
σνίον, δὲ σ᾽ ὁπές μὶὰ πρὸσ ἣΝ 

μασι μκόρ τους αὐτομολῆ Α ων φδιώα Μο διεῖ λοϑοῖ ὕδάᾷμ δωκνό ρϑνος 

Νὰ δὲ τσ, “πὲ μδὸ μό- Ὑσαο ὅλ δα πέμεσυὰ Φλφατι τ οὺ ἠῆγχχεῶν, 

γον φόνον δελῶποπὲ δὲ, δι Διὰ πουνὶ ηὸν υἦομ. ὁδῷ κόμην ἔχων, 

ρον κρλαλτίαν, σ᾽ (αὐ ἱπποίζετούτενο ξιω ὠρικύδετο' 
τον “ δι ᾿᾽ ΣΔΉΝ ἐν 

ΓΟ: χευσὸροῦτο τ νεῖ, ἐκ Ονφροπποὸ νεῖ ὃ ἵσσῦ υς «ὦ δ' αἰηῤλλυμοω, 

ὑπορμῶναυ τὸν χε"σὺνφνοὶ Η 

. ἀλλῳ Ρ' ῥωνείαι. “ῶσ' 

δυυύαται ϑαυμάζα,δρ ΠΝ ρὰϑυμίᾳ μέμφεται. Ε, πέμπε σισύραισ' εριὰπεριβλήματοι πα 

Χα τοῖσ' νῷ καλου μι ἐμφῷν συρρμισ'. οἴσει δὲ Φευλαὶ ὦ με ρα. πιριδλήματα. 

Αλλουδιύα μαι. ἀλλοῦκύπει σίμοι νπανθ’. δὐρυδὶ δὲ κὠπίέω εὐπίαν ἐπούγι “τῶ μὴ ὁ διύαιϑοι (καϑού-- 
ὅνιν. Δάλαιοσ ̓ἀφλιοσ' “και οδκόμων. Ἐγαωκορδυλε δύο. ὁγκεκρυμμεβος, πορδύλίω 
2) ἱεύπριοι ἡλέρριαν δὁπεριάλημα Φλκεφαλῆς. «ποερίρνγραφφ. ποι ἡσούς ϑῥάσῥμογα τω ὄψιν κα 

ὁ “ὦμα τὸ νεανψισίκον μι μησοίμϑμθ᾽ ὑρπῷ εἰκῶγος ἐκαώυδεν. ἀποοραφεσ' (Δαὺῥς,πειρῶται 

, ἔὔϑεν ἱκαϑούδειν, ἐγας ρυψασ πίω μεφαλίω τοῖς πιριφλήμασιν, 

᾿Αλλωδυκᾶ "ρὺ ἐγκω δ. ἰσέον ὅτι λίαντος “τ λείμνθ,, « ἐρλολϑῥου δὲ “τὸ ἵαρθ᾽, νεται τοὶ δι» 
νύσιω. ὅστε δγὰ Ἂ ἰμρυ δσ' αὐτουδὶ ἐκὸς καθόύδειν, τοιουτῷ “ματι τίω κεφαλίω πιριβεβλν 

ῥϑψους. ὥς τε καὶ αἰμτεπεριβὀλειαπιριβερλῖοϑς τὸν ἡών. Ἀαἰινόμδνθ᾽ . . οϑορριούμιε Ξ' 

νοσ' ὑπὸ τ Φλὶ παυτρ δίας αὐαλωμάτωψ. δικ δ γουλοδιωσπτουγκρὸν ὄνε ἡ παιοτρεφάν. τῷ πο 

«ἢ λακωνικὰ  προσέφ Δυύ τωι κατα γᾷ' κὸν δὲ ριον το ὦ λακεσιχιμεόννοι εὐίιαι τοὶ ρασ' ἔθεσε μέ 

γΦᾺ ὁ δὲδακνόμδμος ἐλαξε,ἀπὴ το ὠυτὸν καταίκεκλθος ὃ ὅσω! ϑγομάτορκαὶ ἣ πιριέλι- 
μάτων. “χρεῶν νι περιασοισέο.ι δηλοῖ πὰ ΞΡ ὀφλεμάτων. ὄρακν δἐἀπὸ πίω ῤρεωψεδανπεῦ 

μίω δὲ τοντέσι τὶ δεσμὰ τῷ χόρτον. γα ἕξῃς τοὲ ἀκολϑγωστῇ ἔφωτνν λέγιν δοίκα. [9 λιμῷ 
ἔχων. ἐκόμων γουλ οὶ “περὶ ἔ-σα ἱείὼ ἐλόντες, ἰκαν “τσ ὑππεύσι. Μὰ Φϑονλθ ἐμὴν κομῶσι μὰ σὰ 

κὸν ,7ι σμμογοις. Γ ππεϑεται καὶ ξμνωραίεδύεται. ΤΥ 7 μὀῤὰ ὑωὶ Ἀμμ έλισ' νιῶ δὲ ἐσσὶ ὁ δωνωρίδοσ' 

ἄρματος ογον ιν αὐω κάτω ἀκ χίνά. ξμνωρὶς ἡ μὴ τλλρ ὥρμα, ἀλλῖα δυδιὴ ΄σαῶὼν σις 

σῶς. ὃ γι δι φρον ἱαλοῦ μϑιοὴ Ῥ δὲ ὑ“ππευεοϑυω »οὐχρύτσλωσ' χρέα» “ερὶ ἑπππιϊοίω ἢ ἔχεν. ἀλλὰ . 

ῶλ οὐ δσ' ἡπσαῦν ὀχέβαϑοι! κὶ οὕτως ὑππισνίζειϑοιι οἷ νιν κίλνται καλοῦσιρ. , 

Ονφροπολϑ: ϑ, «σαυυδ ἰκαν τ Γ ὀνγείροισ ΣῪ, περινοεν. τουτέριμ οὕτω προσέτηκε Ἰρ'πράπιατι, Ὁ 

οὗ τῶ περὶ Ἰ-σανυδ ἑασουδακορ, στεν νὴ ἱαϑθισὼρ τὼ ὃμέ ἴω πιρὶ ἵσσωμ ὃ ρᾷ: ὃ ὀν4 ἡρδπαιλεν 

"ἡ ὀνφρωῆφν τωι δεεμίνολᾳν. ὅτι ῥδὺ ὀψᾷ γοππωλδϑ αὶ ̓ν ονυ)πνιορ ὁ ὁρώντων. Ῥ ) δ ὑγάρωτ 

τειν, ὑὼ ὑλ ϑ᾽ ουκ ὺσ' αὐτομάτως ἀφιοντων ἄμομ. ον πῷ τοῖσ' ἐρῳῴσιμ ἐκ τίπωσ' συμβαίγᾷ, δῦξα 

σι γισ' πο! δ) μ οἱσ' συυνειψυ . 

Ὁμὰν 



Νιφέλω. . 

σ' 4 ᾿ ᾽ 
Ὁρῶν κϑὸ υδδν τίῳ σᾷ λήνην ἐἰκαΐδας Ορῶνα ῤγμας τὼ σιλίωίωι 

ἐἰκοίδασιν ὅτι μετὰ. ἐκάσ 
ΟΣ “τόκοι ρου σιμεαὶ πη «ππρ λύχνόν,. λιϑμιω κιαροσικίφ τῷ 

Κάκφερε "ὃ ὙραῥαριαιτεϊονἸ ον οι πῶ ἡ λαβών σρρκικάδν δι δινάων 

ὦ «αὔσοι ς ὀφεί λω καὶ λοσωμω ποὺ ς πύκ:ς . πίκοι αὐξανο) δὲ ἡ ὅτι μὲ μυ 
νΥ̓́ !ν ΠΝ “- 

Φέξὶ δωτο φ εἰλω. δωδοκα μνοῖς ποσὶᾳ: ὌΝ ΠΝ νἀ ϑηαγλροὶ 
οἱ α΄ :ο᾽ τοὶσ' ἀκάδασ' 

Τοῦ »δώδεκα μνᾶ; πῶσία,τ ὑχχμσοίμεν: ππλινεντιδξαν αναν: Α͂ λ 

ὁτ' ἐπριαύμην “τὸν κόπος Τίσιν μοι πόλασ' ον Δωρ ἐπεδισελίωκεν ἡμέρ' 

ἔμ ̓ἰξεκὀνσηρ πρότέρο " γὸν ὀφθαλμὸν. λι ϑῳ οἰἰκοσιοννύα, τελζται.τοὶ ὲ δὲ 

φφφίλων ἀδεκεῖστἐ Λαυ γε γὸν συν στου ἡ δρόμον: ΚΡ θἰιυσιῳγέα ἐυσ 
δέϑυντο δὲ ἐγτῷ ῦ τιλᾷ ῴισε 

ΣΡ Τοῦτι 52 τοῦ τῦ χὰ Κακόρ, ὁμά ἐ πολώλεκεμ: Δίωπσ' ὁντόκον, δγοὶ τοῦτο 
Ονφροπολᾷ κα καϑϑν οἶνον; ̓παεκίμ. ὀκάδας ὄπιρ. Ὶ ὀκαόχι 

μϑ ὁ νὐᾳ διὰ μόνα ταὶ διιοσιν, 

ἀλλὰ καὶ δὰ τὼ ἐφιξισ. 

τούτον γωλώνια, Ὑλεν 

πίοσ ἃ θρνται. Απτὶ “ποῦ ἢ λύχνον. σονται ππούν το πριγιυκὴι ἡματαῖβι. δὰ τουὴ "ὸν οἱ- 
μέτίω τὸ πξορτωλθεμπο ποιήσοι. ἁψαοὸς ὁν λύχνομ, καὶ δουνοῦι ο βιβλίο. ἱπειτακαϑ 5- 

ραῦ οὐ αὐτῷ κὶ Ὁ οὕ τῶ λέγων τουδὶ δΔανφρνές. Δϑδν κα μνασ' “ποσί. «τον γν ὡς ἡπσυβὸᾷ ὃ 

το δγαπορϑήσον το πίω οὐσίοιν πευρφσήγαα υχαθιοντως δὲ ύ του νῷ γ μνημονθί4. ἐπεὶ νϑὺ αὐσὸσ' 

δ), ταυτροθίαν δοκέ; δυφτυχῶ: Ἰξ σῦδικα μιγᾶσ. "τοῖμῃ “ἔνι γκυώλυμας (φίςησιν "οὖς δγασαῦ 

ρϑν τῷ δχνόου τίω οὐτίαν. ὁτααναμνεϑεὶς͵ τὰ ὁ ἑξῆς ἐππίγι. τὸς σὼ δε (κα μὰ λάβες ἐς Ὁ πὸ, 

ἔξωϑεν ὁ Ἂ ὥεκα ὡς διον ταήτινδεν. αλλεςιν ὑτοιαύτη Ῥρικὰ πρὸς ὁ μρασ. 

Ὑ ὃν ἰιοπππευτίαν μυξίψλ πίας Ἑάσανυς ἐκώλουν͵ ισ' ἐ γκ ἐδϑὺ ( ραίυτο Ὁ. “ἕ σον λξίον. ιὧσ' σωμφύρασ, τὸ 

᾿ἐγκοχαραπμονουσ )ο. ἘΣ γα σὴν γαιραονύμϑυορ, σέν ἔλεχν: οὐ δὲ χεράξᾷς αὕτοι δὲ 

μέρει “τῷ νὼ ῦ σώζομται ἀρὰ τότε ἵσαυισ΄. σιινεξϑυγαομου γῇ “τῶ κα καὶ σ᾽ ω ἀδμιοιτα χ ἀριμᾷ 

δμύαται νοθυϑοιι, οὔ προνπῦται ὁ κ. " πωρὰ γραμρβῥνθίρός, οὕτω Δόίσκυτωι ον καλθται 

κόππιν »δϑονίκοψται. «τινὲσ' δὲ κο-ππτυτίαν σβηγίσαντο ,ὃν ἀόπηντοι ριἰεοιλαίνοντοα τς ὁτολ εἷσ 
“1 ἐδεφθῦ, οὐδὲν ὄψτωσ' ὑποτιϑε άροι. οὐγαὶ Ρ βάν Οὐδ: Ἱνααεισίεα λοῦμϑρ,δγὰ Ὁ μὸ ρφιωὼ 

γιαυτίω αὐτουδ ἔχειν, ἀλλὰ διὰ “ἡ οὕτωσ' ἐγκεχοράχροι. ὡς καὶ Αλεξαλόρου τῷ μαϊιεδὸ τ 

"9 ὁ ἡσαυσ' ἰώ. ὀσιτελϑυτήσοοντος “Τῷ βουκεφάλου, ἀλ λεξανόρφαν ἐκτίσεν: ον τείδιον αὐ τὸ 

ἐρε τῆς ̓χεθιό μϑνθ’ πόλιν: , Εἰθεβεκόπιν: ὑππιξε τὶ ὑξενεύπεν "περὶ σὸν ἃ. ὑππποιπῖτ- 

“ Φισι δὲ ὄφελον πρὶν πριαλοϑς ἣν ἴνσσαιν, “ὃν ὀφϑιιλμὸν ἐκ κικέφϑο. πρὶ τὰ ξασ' αὐτὸν 

λίθῳ ζ Φίλων ἐἀδγίζᾶις: ὃ νυᾶνι 'σεθ' φίβπεί δὲς ΤΥ μαθόύσων ὑποφϑέη' ΟΣ; ὥστις 

[7 συινηνιολριίτοι μεμφόμόμϑν. δτιδέον αὐτὸν ὑχαύνᾳν μὴ ὑποσκιλί ϑομτοι μ δῦ πιϑέοντω πὶσ 

ἢ ὶ "πασῶν ὁϑοιδ, ὡσ' αὐεππικωλύ τωσ' ϑέοιον » ὁδὺ αρϑίᾳ καὶ ἐμιποσγζ προλαμβανόμϑρθ᾽ ξρὴπ' 

πσῶν τῷ ἐμείνου ὖν δρόμον. ϑᾶπια δὲ ΦᾺ περὶ τίω ὑπποιοίω αἰτοῦ ἀσον δεσ', ὁ ὁ Φρογτίζῳ Δ 

(κα ϑευΐδοντω “περι ὶ του των. ΕΚ δὲ φίλωμ οἱ μῷ φασὶν αὐαύρμύτως καϑύ νὸν ὦ ἀραιόν ἕν μεσ 

ς ΠῚ 



Δοιςυφαύους 

ανίσκορ, αὐτὴ το ὦ Φίλε ᾧᾳ. Πόσους δρόμουο ἐλᾷ τὸ πολεμιξάριο ͵ ΚΙ 

εἰ δὲ κυριονιἧν! ὄχον. 

Τόσο δρόμουσ'. ὑγρώπον ΣΦ. ἑμς Αδὸ σὺ πολλδσ' κὸν πατέρ ̓
ἐλαύμῳν φόμβ, 

ὅπ πόσοι δρόμουσιδσοὶ Αι τὼρ τῇ χεῖοσ' δα με μοὶ ηὃν ππουσίοιν 

τὴν «αὶ " φλάφυτερίασ' ας, Τρεῖς μιψοῦ δῷ ρι 'σικου,κρὰ ηρολοῖῳ ἀμυν 4: .. 

46! τῶ κιαμπεβρῷν. ὀἰδῶνέ Φ4.Α πάγε ἣν ; ““σορ ἐξκλίσεις οἴκαδε; δ ΚΣ 
οχόι ἐιἀθωσσλιαμοῥοὶ ἤλαν 

μον"γ»ὴ δ ρῳ δίθιηασενς. ΣΤ. Α λλ ὥμέλ ἔξηλι κος ἐμέν ἐκτών 
ἐμᾷνο, 

Πολεμιὶ σήθιαι “καπούτιμας ὁτειονγκασώφ Αὐνκω: χατεροντόκου τῷ 
αδεἀϑήμῃσιν ὑπππιθιοῦ 46- ἔμεχνρ αἷσειϑιν Φαδημ: φφέτεον ὠπάτερ 
μῦ" τὅα, δὲ δρόμον ἐκ 6 Ὅς 

Τί δι σέο λαόμ͵ κα είφᾳ ̓τίῷῳ ἀρζυ" 
γοῖσιν. ὡσιπε τοὶ ἀμυλλητί. 

θιά. ἀσληθωυτιίουδσ' πεν ὃ 

νεος, σφαλλομδμθ ὑμυτο 
ὀνφροπολῶν. πολεμνσήρια καλοῦ) ποὶ πολεμικὰ ἃ ματα ἡΦ᾿ ὧν ὁτσλίτης υἰδέρηκῳῳ ΡΣ 

μὰ ζρ᾽ πιιραβιΊ, «ταῦ τω δὲ “ξώρον ὁ ὁϑηασέυδ. μι Ἀλατίριαι δὲ, πὸ ἀπονίσμαποι. Αλλωσ. 

δέον ὐπεῖν “πόσυυδ δρόμου ἐλαύνᾳφτὼ ἀμ ὁλητήρια: αὐτὶ "το “τόσοι δρόμοι θσὶ ἡ φι ἀμίδλησ, ὁδὲ 

ἐπειδὴ καϑῦ “πνοὺς τοῦτ πλιχ ; πολ «μιρήρια ὦνπεν. ὃ Ψ νοῦσ᾽, δ γ 6 ρχαίψαν εὐῤγοιύπων. ἄρῤὺπνρ 

ΠΡ  φί βέπεον ΑἸ τὸὶ ρ τι. τί δὰ μεποὶ τουν τόν ὀφλυμάμε ἱιαπέλαβον. οἰριπίδισ' - τί χεἴ ἢ 

Θ’ ἐβασώμα. : " ρθσ' μγοΐ διφρίσικου. ̓ἄφρο, καλῶσται ΩΣ σκίῦθν, οὐ ὁ ἡνίολρι ἰφε- 

τῶπερ, ελαύνοὺαιν. ηίωορισικῶς δὲ ὦπεγρυδὶ ποθεν ους: δὰ μι κιρονς, δῖναι νὴ κούφους τοῖσ' 
ἀγωνιζομόμοιν πρὸς σουδ ιἀγννιπεκουσ νον Καὶ τροχοῦ Αμωΐᾳ “κοὰ οὐτοστδ ὑπὸ ἡ σους 

-πτιμισρύψ των. δέμνια δὲ αὐτο κ .ν με Ὴν" σῴηξι. νι δὲ οὐκ ἐκόνου. καϑευππύμδμοσμιψημο-- 

ννᾳ αὐ, ἀλλὰ ὸν ἄρλογτα δ)ασύρᾳν βουλθλϑμθ᾽ τὸ δ κείνου προσιλοθίάς ἐχεῤσα ἡριπῦτε » 

ἤρχυ ἄμιγι ας προνάσν ἡ υόσ. ἀμιείνον οὖν; ἀυλσικ δα ϑελέσοι σ΄ πο ῥ ρ αὐα ὁ. ἐσ ὺ υ κα 

{ιν} ρηγθ  ιβιαάτιδε γλοίωσ. ἐπεὶ πριρὰ γἱσ' Αϑηναίοις ὁνόμθν, ἐν Νὰ ἐκωίλνε Ἂν ἀρχνπτὰ 

κωγκῷ δεέμ. «ἀμωῦναν δὲ ὠὐοὸῷ ὅπεν,αυνπὶ τοῦ ἀμινναψ: Ασὰν τὸν ὑσαιν «λ᾽ ἐπα "δὶ τοῦτο 

ὀνφροπολού δι. ὀνεανί σι. Θ᾽ λέπι σβαλίσοις δέ, ἐείι νλι οϑῆνριι “ποϊήσοίς. οὶ ὃν τόπον ον ᾧ. τί 

θέντες ἑαυτοιὶ οἱ ἡ ὥσθ, που τὸ “αὐιοῦσιν,, ἀλινδίθραν ἐκάλουν ὡς πὸν καὶ τοῖς βαπράχοισ' δ. 

αὐτὸσ “ποὶ »πίϊς: ἀληδίθραφτε κοὰ ἐγινλισματω. Αλλὼ ὦ μέλἐξμλιίωασ. κατὸ ἀποίεοπὴν. “Τὸ 

τ ἐ ἢ ἐμῶσοοῦ τω ἡ ἡ ποῖ σ΄ πουλοισ δῆ, ᾿αντιγφανφων ὑρῇ γραφόρδρον:. Οτε διδήκ ασἰφλνίνα. 
ἄγοι κὐὐ δυιμας πρασεωφληίια. ἡ ὧσ' ̓κοὺ δέκικσ' προσώζφλμκοι, ἐπι ούσες δὲ χεῖται σαυτὰ ὃ ὅτι; 

ποὺσ τρζεμιωθίώ μα ἐξ τίω ὑνποοηροφίαν, "Ἰοὺ ὀς δέριασ' ἐπεπτώκάν: ἁλπειρᾷ γῳ Ρ̓ κακόν, 

ὅτι πρὸσ [5 ζυμιοναϑούμι, ὅτι κοὰ δεηκιασ' ὀφάλω . κοὸ ΩΣ ου "τοῦ δκνείου υ χέριν ἀλλὰ: [σα 

σοκου ν νυν βὰν σοιάθόαι απειλοῦσιν: Χά προ τύκου.- ̓ αὐτὶ τῷ ἀοὺ ἄλλοι. αἴ ΤΧΩΣ 

πολεπεί ἡ ὑπὲρ "ἡ ἕτεροι ὑπὲρ σύμίου ογύχύρα “ποιρὲ μοῦ λήψε οϑαιίῥασιν. μαϑλαὶ δὲτίω ὀχλιιτ: 

οΡ δοίκνεσ πίω ἱματοιύτου ̓ οὕρφιαι τὐκουχάρὶμ ονελυριασειρ αὐτὸν ἀπειλῶν. 

Ἐπονῶ πε ρ. «τοῦ του οὐϊνύτι ὀνά {ρϑτρλούμόμθν, αλλ γράσλ ἐγᾷ ἑωώρακὼσ᾽ ὃν πιπέρα ὑδορόμϑρον. 

Ὑ Μυσκολαινάσ κοὴ Ξφρέφ!. “τ ,περισυφῳ σμυελῷσισυμβιρᾳ δὲ τοῖσ ἀγφρνπνούσι τοῦτο πιύος ,Ψ 

τὸ 2. δὲκάκεισι ΓΟ ἑαυτοὺσ' οι μετα βάλ. Γ 

Δωκνῴμε 



Νιφέλω , 

ΣΣ Δακνάμε ϑέμαρλός Ἡσ ἐκ τῶρ φωμάγω ν». Δ αὐκυφμὶι δί μαφχύφτι'. ̓ 

. Φ 4. ἕασον ὦ ὦδδοι μόνιᾳ κα τουδορθϑν τὶμε: ποΐφωρ ὃν ἀόριῳ ̓  τί 
ψυλλαν καλῷ: .οἱ δὲ δίμαρ 

ΣΡ: Συδ ἦν καίθμνδενπ δὲ χροὶ σταῦ τ ς (ὅτι χ" ὅτοι τὶσύπογραφὰσ 

Εις τίῳ Κείβως λὴν ἄτκντο τί σαν ̓γύψε ται; ἐποιοῦντο δ δ᾽ εν ἐκ οίστοι 

φώ. Ειϑ ὠφι λῆηρομμνεριοἶτρ λέαϑς κακῶς, ἤῸ φγξεῶν. ἀθῦτο λπξιπ 
μα αι ἐστε: ο; σοῦ, 

Η᾿ ΄ις μεγή αὶ ὑπῇρεταν σὴν μα πίρα: ΕἸΣ ρινίσηο τὰ 

ἐμοὶ ῬεΪ ἦν γροῖκος ἡδὺσοσ ρίος. διμουσὶ ὅτε δέοι. καὶ ψφον 

Ευρώτι ὧν οἰκό β"τοσ' εἰκὴ Ὑκείμδ δῷ. ἩνΝ ῥγὰ δόσιν. κοὺ ονν 
« λ ; 

Β ῥρύω "μὲ "ἰῇ ΤΑ ἡπροβά τοῖς ινὼφεμφύλοι»- δικοί νος 

ἕπεντ᾽ μα Μελρικ λέουτ» Το μελακλί ους βησε δι δὰ μμμρχρυσ γέ αὐ 

“ τίω ὑλόνποισ' ὑτὴ ὑϑλμέλφαν. 

τοῖσ' πρόπερον! ναυκλα-- 

γος κοὺ γαὺ που δέμουσ' αὐ μαυκλαρίων ἐποίησεν. οἱ πρύχερον, ναύκλαροι ἔντε ὑπὺ ὅλων 
γοσ' κατα τοὶ ϑὲν τεσ’ ἔνε καὶ πρῶτο. οὔ δὲ πίω πομπὴν τὴ Ἢ ππαραϑίωυαίων ἐκόσμουν, ὍΣ οἱ 

Μουσ' ἰμωωτοι 5ἡ σον σ' αὐτὶ ναυκσ ρων " Ὥ δὲ δίμα ρχσ ὁ ὁ φίω ἐπώνυμον ἀρχῶν ἄρχων . 

Αὐσικλυπεκδησ' ο ὁ ἀλεζανερσιδ' “ουδ᾽ κατιὼ δέμον ἄρχεντοισ φισι διμήξιθ, δὲ ὃ ἀφελ ἐρᾷν δὰ 

΄Ω Φισί. Φινμάρχοισοὶ περὶ Σόλωμα ἰκαϑι ὀξηά «αν 2λὴ ἀσουδίν" να οἱ Χλ δι μογαρχεντισό) σῷ 

δ᾽ Θλαμβαϑωσι τοὶ δἔκωια πωραλλίλων: ἴδει οὖν ὃν δόμθχον ἀγα γᾶν ἐσ ὙΜ δ δικουσ' τοὶ ε 

γειθιαζοβϑμουσ. “ποίζᾳ δὲ ὡσ' ἐ ἐλεγικύρις! ἡ ψύλλα: ὄνομα δὲ πολιτείασ' οἰδέμαιρχοι. δἰσ' ἐχελα 

«γε χυθιζᾷν τοὺσ' ἀενώμονασ' Ὃ» λέτωσωμ"τοῦτο δ, οὐϊεύτι κι αθούσων ,ἀλλίγι ράσ: Αἰλλωσ- 

Κατωδωρθφν, ἀπ ἐκοὶ απ ροβωμουσι κουτιισις ρϑῴν. κυρίωσ' δ ὁ ὰ δὲ ὑρμαηρσ' (μοημκάοϑικι . τοῖν τος 

δὲ ὠπὼν ὁρεανίσαθή ἢ συγειαἌνψου μϑιροσ᾽ οὶ ϑγαφὸς, πεύλιν κοιμᾶται. 

Εἰ 9 φελῇ. Ἂ ἀφελύτινες ζσϊ ρρυματιϊ ῶσ δύχονται ὡς Υ̓ ὦφελε μαδὶ ὄεον» ὮΝ νέδι». κοὺ ὁ 

οὐριπίδον οὐμινδεία, κατὰ ρχοὶσ' "Το δράματος δὼ πὶ ράλληλορ Ἂ οὦμα “τὸ σπρε σβυΐτον μὴν 

σερὸν ἀπευχρ ϑμουπῇ" προμνησρίᾳ. ὃ δὲ ποινπὶσ μα αὐφὴ αδε. "οὐκ᾿σφελον Φωιαι κοχεοσα 

,ᾶνθ». "ἡ μ᾿ ὀφελδνν ίασεϑοι ἀμυμονθ αίαιιι δκο. ὦ δὲ Φίν, 'δίως. 
Η προμεκορ απολ ἐσϑορ ἡ προνοήσοισεῦ μ᾿ 16 μων. προμινάθριο « καλῶτωι ἃ ΠΑ Ὁ προξονμέριαι. 

Γαμὲπῆι ρε- “ινρίωσηβαὐεχάννωσεν. .αὐεκούφισεν. ἐπρυγγεῦλο αϑώε προίίεα, μεχίλίω ἀσο! σεῖν τίω » 

γώκα. κατωλξρικαῖσ ἢ. αὐ(πεῖσεν. Ἐ᾿ ̓νρωτιῶ. «αὐτὶ “το ἱ δρῶν. ἑρμίωδᾳ δὲ γρῦτο δγὰ “τῶ, ε 

μὴ ἜΤΗ ϑύρωτιωσι τα ΕΥ͂Υ μόμϑμα. ὡσιπῷ νοτιδὸς αὐτὸ ἡ σε ἐνὺ ̓ ϑύνς (σπου σησ΄. “ὦ δὑρὼσ 

ὁσκώλιξ ἐπεὶ τοῖς ς ἀμελῶσ' κά μϑροισ, ἱδὼς προσίζφ. “πουπέσι, νοτίσ. τοιοῦ τοσ’ δ ὀρ ἀγροίκων 

6.9ὁ "δγουὺ αὐτὴν ἰκθ᾽ συρῶν κοὺ δρμάπων μεςῦσ' ἂν, οὐδὲ μίαν ἔχε ποιστων 'πρα πιά - 

των ϑυϑεσίαν . ἀλλ ἄδλο ἀλλαχῇ (ιἕτωι ὡς ἐσυλε- Ῥ δὲ ἀκόρητος, κα λλώπιςοσ. κορθρ γουὴ ὴ 

καλλυσίζ να 99εν (ἃ νευκόρθ, Καὶ προξέγοις βισεμιΦυλοις. σέμφυλα κνθίωσ' “λέχτωι, τὸ 
ἡ ποτπιέηματοι - ἐλαών. υπεριταΐσμιαποι δὲ τὼ ἐκ Ὁ σεεφυλῶν ἀπναπεζόμϑμα ϑυρίσκυτοι δέον 

ανοπτῶλιν ,τὠτέμφυλα ἱλ Ὁ γαεφνλι ν. (ἃ τὸ “πε οι“πϊσμιουτο ἱωλ  ῥ᾽ λαῶν: 
Ἰοῦ μι ΝΗ ἐσιὶδν ταλασίασεῥόνομὰ ἐἰρωμθυο μϑμθ. ῬΌ  Ν νδὲ ττοίεσι ἡώς. "αὐτὸ δ 

« 11 



Αὐγροίιθ ὡ ὧν “ἀσεθ’. οὐκ. 

Αοισοφαδουθ. 

δὲ Δεβαύντο ὧσ' δούλθ,.΄. Αλλωιδὴμ εἴγροικσσ' ὧν ἐξά σεος» ν 
ὃ πρῶτοσῖν, μελακλῖσ, κοι 
Ἢ ρα ΓΒ ὑτιριῶ,ὐ ΩΝ Σεμμέν: “γνφώσαιν. ἐἐγκεκοισυρωβδρην 

βαίνου σοι γγᾳ (τσλούτῳ. Ταῦ τὴν ὁ ὁπέρίμαν, συγκα τίκλιν ὁμην ἐγὼ. 
ἦν, δὲ ὑξέρεβίασιδο ρ. Κοιτ ὅζων ὧυ γ 0- «Ῥασιξοσ-ἐρά ων περισσίας: 

συρένοϑ ΝΣ χὰ (γα. Φρονέιν ̓  ΕἸ δ᾽ αὐμμύρον: κρόκσικατοισλωπισμα τῶβμ- 
δ 

ἾΞΣ ἽΚΗΝΩ ἧς Δα παν σι λαφυῇ ΜΖ. “κω 2λι οἴ δος. γβουτυλλι δὸς. 

ἀριῶσ τῇ β΄ πα ραϑέσεὶ, νῷ ς 

»ς' ἄορ; οῦ γον ὀρφδγ σοι βϑλο ὁ μϑμυσ' ἑαυτὸν ἄγροίμον ἰκαλξι, αὐδιγν ἊΣ ώ ἄγροίεον “παν τοί ποῦ 

δι δαξαῦ ψ ἑαυὶν, ἀϑλὰ πρῶτωνμι υ λοληϑότωσ, δγὰ Ἀζηγους τίω Δπορίαν δείκμυσι τϑέαυτο. 

ου δα αΨ ἀμ σποῦνν (ὦ -ἀλούσιθ, ἐπεόγκ σατο αν αὐτοῦ καὶ ἡγων ἡ τῇ δυδιν αὐγράσοι τῶ γϑίους δι 

τῇ σονάσει δαῬ Ρ». δύξαν Ὥ ὀυϑοισιν ὁ ο᾽ αὐδρισ' ὑλεινούχνήυ μῃ γκωδικῶν. «ὁδὲ σῇ β΄ αντιποι ρα 

ϑέσει (Δ τούτο ἀρὶστσουτο, φ σαν αὐτὸν ̓ἀγφοίίκον ὄναι" «τίω δὲ γιυπίκ αι »"λιτικίω ϑαυμαφὸν πᾷ 

οὐδὲν,ἐ αὐνὸ ρώππον ἰδιοπρά μονα καὶ ἡ μίτρι ον “»υ Φόποις τῇ ἀν Γο ἀγροικ ἰαισόνοΐταν, γύρον 

ὑπεταξε πολιτίίνον δι (μα τεδουλω σείπο. Σεμνίω.ου τίω σώφρονα, οὐ ὅὲ ἐπευνῶ αὐτίω ἀλα 
φόρα νὰ ἡ ὑπέ ρογθίον ὥσυβ δανξρ) ὄδει. ὕνφώσαρ δὲ ὑμαιπίοις ον τῇ ἄλλῳ δωπάνμο, 

Υ̓ γκοκοισυρῳ μϑμίω. “περιασῶσ' ἰμεκ ὁσμ μμϑῴν. Ἀν Θ᾿, ἡκοισυρότολις ὀνομάζεται ἃ “πεῖνυ οὐφφθνιρὴ 

υσοιρὸνὸ τοὶ ὁ Φλ κοισύρας Φρονῆσοιν. ἕρι δὲ ἐρεβιαίιὸν δ ὄνομα. οὗτοι δὲ ἐσ’ τρυφίω δαβιίλ 
Ἄορ ται: (αυτη δὲ ς ἐγαιμήϑη Πσιοράτῳ ὑο ὑαὶ ἐχειρήσοιντι τυραωνθῖν. ὅζων ἥνγίς: νέου ἀιψου “ κὰν ν 

πρροίϑχιη “βασιὰ δέλέγυται ὁγίσποσκὶ ὅπου ψυχϑτὰ οὖ σύκα Θπταριλευ ἃ ἢ σαιψὶς: Φια δόπε ποὶ αὖ 

ον. τρυγσ. Ῥασιάσ. αὐπὶ “τῶ σύϊιων κϑὺ ἐρίων περιουσίασ. «κοὶ ποὸὶ ἐἰμόόνης δὲ. ἐλογετικὸν δὲ σῥ, 

ον τον φῴιμαι: Ἐρίων σεριουσίουσ. αὐπὸτοσλόγον. “»ιοῦτοσ' ἢ ὴ δγωργίμοσ᾽ δ' 0σ᾽. “ἀπρὴ τοκαϑύλν, 

δδὰ τοὶκ αὐτοὶ μέρθ᾽ ἀλϑεκαϑῦλον 9 ογῖσ' ἐσιύνω εἰ ποὼν πίω δλωμοναν πίω ἑαυτῶ  βρνὼν 

μαλι (ἥωις (Δπροβάγικ,θνσε μᾷφύλοις,ππώύλιν [ματοὶ ἐκιθϑι ζ4 αὐτοὶ «ἀππὸ ν ῥϑν Ψ προβάτων »»τὸὼ 

ἵρια. ἀηρδὲδδδ' σεμφύλων, Ῥυξθο οἶνος, ἀπὸ δ Ζασιᾶς, τὰ κα. Κατωλωΐ ισμοτων. «αὐχῶν 

Φιλεμεύτων περι γϑ] ᾧ,. διάδοσ' αὐφα Φιλήμαγς Ω κατατλωἤ τισι “νοῦ: ἣ }ὶιατοωσλω ἥτομα, 

ὅτα ν-Ψτῶ κ μρῳ ᾿ φλισιιυουσίασ ὁ ὁ ανὴ Ρ πίω “λὼή αν αὐγο φὶ γευρίις ἐμξαύ: ξύματι- 

Λαφυπιον. Φὰ “περὶ τὸ ἐδέσματοιπολυπελθασ. “πουπίςιν ἀσωτίασ λαφυγμὸν δ λέγ, ῥἀπσλίφως 

᾿ Ϊ ," [ 
͵γὐὲ 7 τις συν δυο ὙνΊ 

)} 

ἐϑιφν. ἀπολιςῳ ἰόλαξι. Λα ρύσεται, λαφυποὺν αὐδρδονππίρν ΚΟΥ Ρ' ἔγκατα “ποῖνται λα 

φυσι ὉΝ γα λαπτω β-- λαφναο,ν ῥοφο, κυρίως ὰῦ ἵεωυων νὴ "Ὰ) “ο! ρων ὅϑερ Ὁ σα ρα τατον: καὶ δ. 

λα φνημύσ. .ὀϊιότωσ' δὲ ταῦτα κατο λέγ. δυνανιδ' ὅτι οἱ ϑύγοεσ γμιουύκ δεν, τοι αὐτοὶ πραήου-. 

σιν ὑπὸ ὁ ΦᾺ ἄγαν τρυφῆσ. Ν᾿ Κυλιαδς μας κωλ᾽α δια πίω ϑεὸρ [καλοῦσι νεανν πα] ἰιοῦ τὸ 
εἴραντοσ' ὁ λιςῶν, συμμα λίᾷ ΦᾺ ϑεοῦ κϑὺ οὗ τωσ' αὐπίω ὀψομικσοιντος, [ιαϑυί-πῷ αὐλὴσ διὲς 

ΤᾺ μώλων ἀπελύθη ὑπὸ γευαεὸσ' οἰδι ϑυγοιὺ ὑπο α ἰρλέλισον δερωσπι. «οἱδὲ, τότιν τοικότοι. 

([ωλοις αεδρὺς, ὥϑι ἡϑεῦσ᾽ «τιμᾶ τοι. νοι δὲ ἴωνθ᾽ ϑύομτος, κόρακα ἃ ἀρπούσοι κωλίω Δῳὲ ἐκε 

δὼ τῳ" τύσσωι ἀποϑέοϑε ϑερ᾽ ὅτωσ' ὠνομιάαϑη. Αλλωσ. κωλιὰς ναδρίζιν «φρο τησ' ὅτω κα 

λουύμϑμν ἀπότινθ’ νεανίσκον ἀἥιιοῦ" ἁλόνγς ὑτ τυρανγων κοὺ δεϑέμγς “ποὸὶ κῶλα. ἔστω εὐρα ̓ 

Θέήσις αὐτο ΦΧ ϑυ γα’ “Τοῦ τυραύψου καὶ λυσοίσησ', ἐπανελθὼν εἰ εἰς «θέας, χαθισηίριον τὴ ἀ-. 

Φ ΟΊ: ναῦν οἱ σον κωλιαδὺσ', δγὰ Ἂ το ἰιῷλα λελυόϑοως Τωνιτυλλί φυστδοετυλλὶσ ἡ “. 

φι ϑμίσεωσ᾽ {Φορθ᾽ ἀφ ροδνΊη δ ᾿Υϑδὲ Ονκιὼ 



» Νεφέλαι: 

; Ν Ουμὴν ἐρῶ 7 ̓ἀσάργὸσν͵ οἷ δλ ̓ἐαπεύϑα... ν᾿ Οὺ μὲν ἐρθγὼσ ἀργὸσ, «λλῇ 

ασοΐϑικ. 

Ἐγὼ δὲ αὖ, αὐ τῇ ϑοιμιατι 
" δκνὺς “δὴ 

πρὸς Ν᾽ ἀρῆς ἐασοΐ 

ὃ.» κδυῦτο ὀρωνθυόμϑρος.. 

Πρῤφασιν, ἐφασικ ον. ὦ γι ον Ἂ ̓ανασει θᾷσ. περὶ γιυαικ ὁσ' δὲ λίγο, αΨ 
; ᾿ 
Θε: ἔλανον ἡμῖν οὐμκένεσ' ἐντῷ λύχνῳ. ; τῦτο κατωνάλι σιει" (μα τή 

ΣΦ: Οιμοιτί ὑρμον: “τὸν ἡ την δή]ες λύχνον, εὐλα τὴ μερὰβ συ. ἘΝ 
γὺὸς ἰϑαἤεκο, ἐπὶ 

δίρελν᾽ ἵμα κλάψσ: Θ ε:δν οὐγῇ δὰ κλαύσομοι δ ϑεΆνν δ; ἀραινικῶν τὰς 

ΣΡ ότι δα ππρολειῶν ἐνετιθᾷς θρυαλλί ων" μάτων κ᾿ πρχεσο λέξεσιν 

Μετοτοιῦε δπῶσ νὧν ἐβοεν ἰἠδο,οὐγσί- | ὡσ' ἐν ταῦϑικ κοὺ πο ρόμντ 
ρῳ ΚΟΡῈΡ ἱπσαυδαεια. ἊᾺ 

ἕμοιτι δ στῇ γυναικὶ τή τοῦθ, 
δὐρεταῖσι, ἐνέμἀβν σ᾽ αὐ 

Περὶ ἣν μόμα τος δὰ ταῦτ ̓ ἐλοιδυρύόμεθα. λίαν παι ρῶλες ἀγγελθῶσοῦ 

μὰ ΝΥ] εσσὸν προσυτιβᾳ πρὸς “τοὺμ δός . Μοι πννοΐβοσ'. ασοιϑᾶν δὲ, Ὁ 
Π “ , 

Ξ Ξαύθιπσον ἰχέρν σαν, "καλλι πασί δα »- μϑ φὰς ἡρλρλς τ τὴς ἧς 
ὡς πὶ ροτοις ρητορσὶν θρη 

Ἐγὼ σὲ τῶν πρίπσσου τιθέμην φειδων δὼν πολλάκισ. ἐἰκόωσ' δὲ γιῶ 
Τέω: μϑρν ἐκριν δμιεϑ᾽ νΕἶτο τῴ χόνῳ: δοΣ τῇ Π λιᾳ χένται, ἐπὶ γμυδι 

ἤ' , κύς- τὸ πος ἐπὶ δ ὑΦαι 

᾿ ; νολδβων ἱμαπῖων ασαϑοΐς 

[: ἀκιν κρούειν τίὼ ἐμ ρύκην. δυυύαττοι μὰν ομὦ τὸ ασοϑαῦ, ἐπεὸμφοτί βὼν νεξοϑι, ὃ ὅτι δὲ νῷ ἐπὶ 

“Τὸ “πολλοῦ ππιιρείλη τ αἱ, δέλον ἐκ “το ἐπιφερομῥου. ἐγνσὶ αὐαύπῇ ϑοιμάτεομ δεικνύσ' ποδὶ, 

κατὸ πρόφασιν ἴφα σθον ὦ γιυαιλίαν σστιϑοῖσ'. τοῦτο δὲ ἐπήνεγκε δῆσον: ὃν, τὸ, τε αὐαλ οᾧῷ ἃ 

μ ὑφαίνειν. Λί κω ασοιρᾷς,ἐργεϑ, εἰρονεϊκῶσ' κϑὺ τοῦτο. δειμινυδὶ γα αὐτὴ Υ̓ ἱμάπιον “πο 

ραρραβὸ, ἵλεη τοῦ αὐτῇ, - Πύτην ὑηγισ. ποτησ' «ἡ ιῦς ὁ 0 ταχέος αὐοιλι ΙΝ λύχνοσ: 

Θρναμί σῶν. ἀπὸ τοῦ ϑρύου ων σπτρλοι!ὸν Ἰὰ Ἵ ἐλλύχυνα πὸὶ γε ππῦλίαι ἐλλύσφια, πολὺ ἐλομον δα“. 
“πεινῶσι. Μετὰ τοζϑυτπευς: μεπὸὶ Ρ̓ ἐπιτιμῆσαι δ ἐκεῖν, ἐπὶ ὁ δγήγεμαι πίλιν ἐα 2 

τρίχετο γύμου. οὐ μὰν ΩΝ φ9(ν “πες τα ἂν εἶχον. ἀλλᾶναποιυςέον μέχει “τῦ) ἡδσιὦτω γα 

τή σούν τοῦ, γελμενποκθίσεωσ' ἐπὰ ἐγῴν οὐγροὶ, ὡσ' Ἢ χορ, μϑᾶώου αὐτοῦ τῇ β γρίσει. 

Ἢ ἐγκθμκοὰ Ὑῦηε ει ἐρωνῥσόλϑρος λέγᾳ. οὐ γοἀγαθὴν υἱὐ τῆν τος ΑΞΉσι 5τί σιιϑὸ ομϑμος ὡς τε ὑσπῦ φι: 

λογφκίας τοὺ ἐς λοιδορίαν ἀκα πῆναι. 

Ζαὔϑεσαιν. ὁξαύλετσαυσ, περικλ ἐουδ᾿ (ὦ πουτήρ. ὅσ᾽ (ὦ τοῦ δὰ ἀλκμειμορ σῶν δέοι. ἐσεμνωύεη διὸ 

γμώκιου θείῳ μεγαίλβ,τρΐ τον νικύσαμτι ὀλύμπια. κοὶ ὅθι ὑππσυίοφίαν ἱια΄τελθόντι εἰμ τῆς φυγὶς 

ἐδϑωξετοσὴ αὐτὸν ὁ πεισίφρα το. ὃν κοὰ μυτέπμο γα» ππορα χορισοιν τοι α αὐτῷ “ὁ τῆσ' νίκῆς μὴ 

βνῆλαν ̓καλλίασ' δὲ ὁ ὁ δαδοῦλρσ, προσελϑὼμ οὑτῇ ἱερᾷ σολϊκατὸ περσῶν ἐν μαραϑῶν! κοὺ ἄρι 

σευ σοίσ' μαπὰ βαρξάρωμ, β᾿. τρί ὀλύμισια νικήσοισ' ἁρμαπιμὸν ἡὸν ἱπταύνηΐεου ὠνόμασε. λέ 

τέτου δὲ τοῦτον, νυ σοι μάλισει, σ χρμαλώτον τινὸσ ἢ ἔν τῇ μά κω ΤᾺ βα ρβαρωορ,προσελθόντοσ᾽ 

εὑ τῷ" κοὺ μαινύσοινγρσ' ϑησοιυρὸμ: υσλαὺτὸν ὅσερο ἀπίίωτεινεν ὃ καλίασ. ξαύϑετσωυς μϑδι οὗ ὑδκε 

΄-ὸ “περι ἰυλέοις “πουτὴ ριοὐ δὲν δὲ ψιῶ πρὸς αὐτὸν Ἐλμο Ἂ λελθθρον: “λιω εἰ μὰ ὑϑίω δὲ α 



Αρισυφαύ οὐδ 
κυμσύραν ἰὼ 'φαμᾶν δὸν ἦν Κοιμῇ ξιωίξημδρ ιφϑέμεϑα φειδσδίδεμ. 

λον οὔσοιν μιντέρα γγοίοϑαι Τῦτου ἐὸν ἐὸν λα μβανουσί ἐκ σρίζυτον 
Τεμεγακλέα, δ ἢ ὀνοίκα, Ρ 

3αυϑίτσσου ὀληζειναιι ρα. ὅταν σύ ΩΣ ὧν ἀρι ̓ἐλαύμῳς πρὸς γθλι ν, 

ὅντο δὲ ὃ περικλέους με ὥς στρ Με πεκλεησξυ οῃδὶ ᾿Ἰχονἐγωδὶ ἐφην ̓ 

Ἰκυκῷ φοῤ ομ ἐν ννήξυνν ὅταν μϑιβουν᾽ “ταὶς ΠΩ ἐκ τοφελλέωσ, 
ἀμφότερα δαλοῦ. σι μιία 
ὲ κι ἀρεῖα τὼ κὸν ὥςπερ ὁπατήρσου φέραν ἐνημδ ος 

δίασ σκύμματω. ἂλὶ οὐκέπε 3. το οῖσ ἐμοῖς οὐδὸν λόγϑι ΣΝ - 
Δ |} »κ « 

Κοως εξυίθη μῆν,αντί τὸ "ΜῈ Αλλ ͵ ἐππερόνμῦ κα πέκυδα Χ"μαΐτω. 
᾿ γοϊσιμϑμὸ ὅτε δι ἀμφοτία 

γωτ μιν ἴδοδε γ»ὕηρ.» διὸ Νῦν οὖν ὅλημ τίῳ νυν ται ρορ τήζων ὁ δὰ, 

τι αφξιιαπέρων δ δοῦν Μίαν ρον ἀδαιόμδαι μομίωσ' ὑπορ φυᾷΐ- 

- τϑυνόματι ἐπετέλημέ νὰ ἣν ὧν αὐα πείσω σξου7ον! συϑήίσομεοα ̓ 

Ε κορίζε»». ἐμκολαίεδυεν δια Α͂ 2ὰ ἐξεγέιραι πρῶ τυναὺ τὸν βού λομοα!ς 

“»Ἱςσποιδίοι; συμβιιίνα “εἷς; 

με ερόισ'. Ζύει σἄχων. ϑ3υσι , Πώς δάτάν "Μ᾽ αὐ ὸν ἐπυγέρανμι: “πῶσ, 

δ. προππιροζεϑοισιμὴ ον Φά δ σαί δοι φηδησαϊδυοὺ Φ4. γιῶ πότερος, 

πορφνοίδα. κοὺ , γεοὴ μύ- 

.6) "ὦ δὶ ἀσελειύνοιτες ἀμ 

θλιταὶ, ταιοὐύτωικ οσμπθον , 

»γέσ’ λϑματ τοὶ ὡρμάτος ἐπιδαύπες, διὰ μέσης πομπενοισι τῆσ' πόλεως. ᾧ ὦ 0, ὁ βασιλᾷς χοῦν 

σα. ΑἹ Ἄλλως. ἔύοις λίχτωι } κρο κω ὸν ἱμάτιον. ὃ οἱ ἡ νίολοι Φοροῖσι μέχει νῷ ππομπεϑονπεσ. 

χεώνται δὲ αὐτῳ! δι ο᾽ ὁ τραγικοξασιλξ ἕκ τὸ Φελλίωσ. τὐπησ οὕτω ἱαλού μβροσ ὦ «ἢν 

κι. ου "μίω ὠδλὰ καὶ “περὶ ἦν δὴ ὄνυσὸν ἔβέτις ἑ ἑορτὴ σοῖς ἀϑηγαίοισ φέδλο, ἱκαλουκϑμ. οὔτις ΟΝ 

“γονιοῖων ἄρματα Λουκιαμὸς δὲ ἐνὍ" περὶ ὶ φλσυρίης ϑεοῦ φαλλους Φησιν ἕδλινες τῷ δγογύσωι 

ἐγερουσιν ἐπὶ , ᾿ϑὶ το όνδέτι φέρουσιψ. εὐξρασ μικροὺσ' ἐκφύλου" πεπο εμάνουσ' μεγοίλα ας 

δἰαΐλοντασ', καλύωταιδὲ ταῖδι γλίρράσιτι: κοὦ πευρακαήιὼν δὲ, εὐ “ρις προπυλοιίοισ τῶ συσ. 

θίης ϑεοῦ ναοῦ, φαλλὸ ἔςοι σίμ "δ διόνυσις ἐξήσιν». Αἴλλω ς- "τύπος φλάημμῖ καλού μϑμος. ἐκ 1: 

σον δὲ Φιλλιάτας λεγοισι σϑριέ, τοὺσ' κιοσερώδεις λίϑοισ οὗ ες, πρὸσ τοῦφα χύπερα δ, 
οὐος Δι φϑέραν ἐνημμένο;. οὐδεδὺ μος. ποι ἀϑρικὸν δὲ περιβόλειμον ἡ συ 8 δὰ! ιἀπικοὶ 

λέουσιν ἰὼ νιῶ ἰσίλιν καλοῦ. ἔξι δ ἐξ δὲ μματυς" Αλλὶιππερόνμου καπίχαοΐ ἐπομξε Ὥ ν 

μὰ ὸν ἐκσρον. γέσημα δὲ ὁ Ἰκτεροσ. ὁσ' περιχεῖται “τοῦσ' ὅγε σι δὰ νοσσωυύ το. διὸ κὺ δ καπέ- 

μὰ [κουτὸὼ λόμον ἐπήγαγν . οὕτω δὲ τὰ τοῖσ' χρήμασιν αὐτοῦ ἐπιδεβληοϑιά τοταν ὑππερον δον. 

ὑπ ιὸν ἵ ρυτοινῦσιν ἱππικὴν, δγὰ Ὁ πολλὰ δα δωπσωνηϊε μοι. Τὸν ν χρυμάτωμ, δρητοῦ 13 

ω κοὺ ῥιμα τωρ. ὅαι Ρ οὗ πωοσ' ἄποισ. ἀλλὰ ἱαπέχᾳ Ὁ» ῥιμάτων ἐμοῦ ἱππικὸν ὑρῶτοι. “που 

τίσιν ἐμοῦ, ὡσ' οὐδὲ ν δεῖ δυπεψοῦ «φοσῦς λέωντοσ' "λῆρον ̓ὁγασοίμϑρος τοὺς λύπι ,οαὐετίϑα 

εὐὐτοϊσς ἐμαιρήίσ δὶ ̓σσωὼν "σὺ οὐδέ ποτεηρύρον αὖ α΄ ποσοιέη. Φειδῦ ππτ δ) ον. δ ὑπυκορίζεσ ' 

οι, Φιλοῶτων ἴϑυς. κολακύνει δὲ νῷ ὃν ἡὸν κοὸ ποοιαθιέντοι φιλέιμ. να ἑτοι μότερορ ἀὐθὸδν' 

πρῦὺσ' τίω ἀξίωσιν ἑαυγῦ πείϑεοϑι ππερασηκϑυοίσηι. 

Κῦσοι 



Νεφέλω τ. 
ΣΤ. Κῦσύμ μεν τάν χῶ ροὶσὶδ' τὼ δεξιαν: το Κροῖνμε μ τίω χέρα δσ., 

ἰ πρὸσ' ω ὁμηρικόμ. λέῖρας 

φφ ἰδου͵ τῆλσιν: ΣΦ. εἰτούμιομφιλέϊσ ὁ ἐμέ; ᾿ ταλλήλων λαβύτιν Δπιςώ 

Φ4. Νὴ τὸν 'ποσενδῶ "τουτονὶ δι πσσιομ: σον Το. Φίλνσι Δαρόρηῆν 

ΣΦ Μόμοιτε" τοῦτομ μυνδοε μα ς ηὖν ᾿-πΦΊον ζαι οἱ τίω χέρα δὲσ' πίω 
ὑμὴν; αὐ. ἔϑυσ' σιξαὶ πίει δσ' αὐ Τιός μον ἥδκα ὦν. Ουτῦς Ῥ ὁϑεδ αὐτὶ ΜᾺ " ᾿ 'ϑὺ σιυϑήα αισ' βεβαία, 

Αλὲ ὄσερ ἐκῴὶ καρδίαισ' αὔνηως φιλέσ' , πὸ δεβνεὶσ Φϑν ὠλε 

Ὡ πρῶ, σιϑοῦ 4. τίδν “πθούμοωι δῷ τοίσοιν λήλοισ 

ΣΡ κορεβον ὡδσ' τού χισος τοὺς μευ πρδερὺς: ΓΝ πίῖβιν. εὐ τηϑὲψ "Ὁ 2 

ρὰ τὸ πρεσβύτου “πονῶν 
Καὶ μαύθαινὶ λϑῶν ἀν ἐγὼ πὸ ροωγίσω ὁρεανίσκοσ, τίω Δλιαὺ 

ΦφΛε)ὲ δλτθκελίής, ΣΦ. Δ τι πεῖσε!, 94. πεῖδοβ. δριξεν αὖτε. κκὶ δθλονότι 

Ν} ηὸμ δηὔνυσον!Σ δ: δῦ ρόνιω γ ἀπσῦρ λεσε ποι ρἔπιγραφὰ “δδοσ. 

ὁρᾷς ἡὀθύριου τοῦ τὸ κρὰ τῴκί δον: Νεὸν πεσοιοῖϑ γνγρνί. ̓αῷμαι 
δείξασ, ὀμνίσιρ » ἀλλότε 

ΜΌΡΟΝ τοῦτ ἜΝ ἐστον ὦὠπτιρ' ὁνιολρκόν. ̓  ) πυλεμικὸρ 

: σκόζος. κυρίως δὲ νῷ ὁνεα 

δίσικοα ὅμνυσι ὸν ππρσεισίωνα, δεὸν ἐπεικον ὄντα, ἀπε κοὶ αὐτὸσ “Ζερὶ Ἡσσους ἐασονδώκως. ἢν 

Ρ'. ἱ,, τῷ Ὄ Ὁ αὐθρώπαῶν ἴϑει λθόλδρον αὐτὸν δέ νομίζειν ὀρμίνέψαιι͵ : ἐώϑεοσι ῥο ὀμνώπες 

λέγων μὰ τοῦτον ὃν ϑεόν. μὰ τοῦ τον δὲ ἀσικλιναιόν. ἀλλο ὃ ἡ ἀφίδρυμα ἵλαντω ἐμαφδ δὲ διὰ 

τοῦτο κϑὴ ὁ "ζῃε σβύται (Ἷ δρίκφἀκολούϑως ἀγθ' μὰ 

Μήμοιχ:- μι" ὁ ἄπει δμιοί φησι ὄν. ὑισσιον. ον γῇ αὐέλομαι δ δρὶ ὑπαορ ἀϊιούειμ᾽ ὄνομα, δ᾽ οὐσ' τ 

πολορλύκαν μ5 χελμάτο. Ἑὰορεψον. αὐτὶ “1 Με Πὐθάλεν πὸ μεέπειζφορᾶσ τῇϑ ῥνπουμί- 

νον ἱμαπίων κοὺ ἐκξφεῷο ἀϑύὼν:. εἴμ ϑρέψαι δὲ ἡμάτιν, ἀλλάξαι Ὑ πεὸσ Υ̓ ἴσω μέροσ', ἔξω. 

ἀδλαξον οὦ φισιτοὺς Ῥόπονσ τῷ τοὺ μιάποι αἰλοῦ μεποι(φορβικῶς. χὰ πο. ὡσ’ ποίλισοι, κυρἰωδ 

ἐπὶ ἁρματηλατον. ταχινὰ γωὰ πὰ ἅρματα ΝᾺ ὺ ὃν διόνυσερ: ἐπεὶ οὐκ ἐπιβέπει “ὄὸν ποῦ 

σεισῶψα, ὀβνεῦαι, μετοι βαλωρ κὸν δόρυ σὺν ὀμνυσιν. Καὶ κίδεον. ὁ ὀμεί στον ὑποκορισι 

κῶς με ρύνα δὲ, κοῦ τὶ σ' ὀγόμιαδιν αὐτοῖσ ὁ δ πιλέεφι Φιλοσιίδίας͵ ἐἰσ᾽ στούψντου. δεικνι. τὸ 
δὲ διῴ,ῥο, νύ, οὐτοτηκὸν ἰ λλαῤπὶ “το ἐλθέ. Ἴγατ: δὲ διθεροιὶ ν, ἐπὶ τέῳ σωϊεράσους οἰϊι αν. 

Ὑυχῶν συῶν. ἴγου, αὐδρῶν Φιλοσίφων.15 ὃτο δὲ ἐπεῤμφοπέρων δλιυύκτοι νοξιοϑοι. ὁ ἀριγοὴ ἀμΦίξο 

δον δὴ. ἀδρλον : . παύπερον πὰς ἥσχι αὐποὶς λίγο συφὰς ἡ τοὺσ' αὐόρασ' σιῷουσ. “ταις δὲ Ἂν ́ 

χίῶσ. ἐκάνων ,ὥεσι ὁ φροντιήριον.. ἐανμϑργουλ ψυχὴν ἀιφῶνε τον τεξὶ φ ροντιρβρίονεὐδέ λάτωι 
αὐτώ, ὄν τλη ὐυχὰς σφας ἀανὴ ) ψυχῶν, συῶν, αὐαϊρώμ λίγει- δμύαται δὲ ̓δισκκιωπήειν. δὰ 

πον τὸν τὸν περὶ ἦν λῆς σωκ ράουσ' λό 255: κοὐ α σειφῶσ ἐπαντηδεσ' ἐ ὀρερεένοα; ἀπε. τοὺ συμ ράτες 

ὁῤιζομϑροσ' πε ἰυχα λέ, ἀρριζρώς. ἐδιβελέγο θ᾿ ὡφηνὲσ' ψομίζοισιν ἀ-πιναντίασ' αὐτῷ, πίω ἰδὲ». 

αν ἀϑένεϊαν: κατηγορίαν σωϊεράντουδ: “πὸ ιοὐμᾶν ἐμὰ δὲ περὶ ὁ ψυ χὰ λϑὲ ὥρισε, τοῦτα υχᾳ Χ' πτῖσοο ἀϑο 

ἸΩ ἃ ἀο κι τον. ἀϑυίνα γγν ὁ δαλλοκινοίν," ὑπὸ αϑλου μηνουραμιννπειζλίαν ἐπ κι 

μέσα ς ̓ ϑὺ ὠχος 

" 



ἁ οἰςοφανουσ' 

Φρυντισήριον. δονεὶ͵ βουλόυ-. ΣΈῪ υχῦν σοφῶν. τοῦτ δὲ Φρομ ΤιρΉθιομο.. 
. δι σ’ 9, 

τήριον ̓  σμύρ ἈΡΘΑΒ Εν τανϑ᾽ ἐνομκοῦσ: ̓ αὐάρισιοντονοὐραινόν, 
μοσ' πο λουν ἔχον συῶν. 

ϑδίκοσ δὲ (μα λῷ ται, ὁ τὸ 7 Λύώϑντές, οὐ), ἼΤΕῚ ,ϑουσιν ὧν ἔσῃ πὶ γεύν» 

πος, ἥ κῶς ὥϑιι πολλοὶ Καϑ σερθὲ κα μῶσ' οὐ τοραὶ ἐμέιοδὶ αὔϑραικεςο. 

συνέρχονται σκενγομϑρον. νυν! δυδοί σεκιουσ᾽ ἐργύθιον ἦν πισδισδῶ,. 
Φρρο ντιτοῖὶ δὲ ἑκα λοιιῦ 

᾿ν 

στο, ὁ περὶ σὸν σωμι ρα, Λύλθν το μ κἂν "αὐ δύκονα κάδρικα.. 

διὰ ὁ φριντίζον ἀλλή. Φ4' Εἰσὶ σὲ χένες: ΣΤ οὐκοδια ἀκ Ρὶ βῶς Ῥύνομιαν 

λων. καὶ δγὰ τοῦτο μα’ Μεριμνοφρον Τισοίνκεο. Ἅοίτε κῴλοιϑοι . 

ὁποῦ τεσταύεοϑοι ΦλΦρον "Αἰ βομηβνηροϊγϑὶ δαι "τοῦσ' οἰλαζόνασ' . 
πιδὸς: 

(σίαι πϑεγφὺς σπνίγαδ ὁ 5 3 Τοῦε ὠχροὶ ᾧντασοτοὺσ' αὐυπτοδανσους Αὐγή: 

᾿αὐϑραίνων καμιψοσ' δυὸ ς 

πιλέ γειἡμῶῖς δανρακθε Ω 

δὰ ὑαὸ ἁλίου δ μούύψεοϑοι!. κυρίως δὲ πνιγαόδ', ϑαι οἱ αὕϑρακες ἔλοντωι υϑὺ πν ἵγονται. «ποῦ 

τὰ δὲ πρόπερος Κι ράτηισ εἰ ποινο πῇ οσς δράματι περὶ ὑ-παῶν ος “Τὸ φ: λοσίφου κωμωδῶν αὐὴὸν ͵ 

λέγει οι ον ὑ τολαιζόλϑμο τινέσ' φασιν, ὅτι μιυδὲ μιὰς ἐλ ρας χάριν Αριτοφαίνες ἢ ἧκεν ἐπαὶ τί ξ5 Φ 

γι φελῶμ πρίκσιρ. δε ριότε Ἰδ) ὄντι μὴπε δρμόήῆον, ἀλλὰ Σ μὲ δὲ πρὸσ εἣ ἔγαλημα ἦλϑε σωϊερά 

φονσιδνο ὃ καιοιὺ τον τοιῖιτοι προςθὰς ἐ γκλήματανὶ “πεθὶ οὐ οὐρανοῦ ὅπ ὍΣ πνι γόϊδ: οὲ Ἰσῶς ἱκα 

γος ὅδε ὁ τὰ ἡῆῳ λόγο: δγοώσηειν οὲ σὸν κρθήηονα ἐϑν, Κοινὸν Ὁ φιλοσίφων ἀποίντων πη 

γαῖ ξ βγοληῥια φαλνετοω δὲ κοὺ ἐπὶ τούτων ὁ ἱπαὼν ἀρ ἀμἠὀμρ μρο Φριάσεισ. «Ὁ δὲ χ᾽ ἐγκλεμε 

νώ ον "δι Ὁ σιολὸν ἰπικοινανδιφιλοσυζία, οὐ γον τοῦτο ἐπουγγέλλοντωι ἶφι λόσοφοι, δέει. 

γὰσ “ποι ἡσείν λέγειν. Ἰδνι δγὸν δὲ ὝῬ τοιοῦτο μᾶλλον πῆσ ῥιτορικῖσ. ὡσ’ ὁσ' ἐππμφοπίροισ τὸ τὸν ταὰ οϑῶ 

φον καϑεῖ ρδνων: οι δυτι ὁλόκλιρομ ἐς αὐτὸν σωιέποιξε δράμα, δεν εχθραν »μηζοιδε αὐτὸν πέπον 

(μένα, οὐκ “ ὀρϑῶς ὀθονσοις πρῶτον δὲ "γε δε Φιλοσ' ἐσ’ βόνδων Ἂν ΦΆΡΕΦΟΝ ὁλόκληρον σωυς 

ποιξε ποιαμα. δὲ οὐκ. εἰς ϑυνλείαν ἐρνπποιήνεη φνλόσεζον, οὐ συ δὰ οοὗτο δὲ ἀθρὸς (ὥς ὕεια οὗ 

τλισ' ἀκοὼ δ) ὀλίγων ἐμννιϑη σωϊεράτον τιμιάλλον ἥ Αἰρισυφαννσ ἐν ὁ λυθσ' τῶν νεφύλαις. αὐἹ 8 

καϑήψα Ὧι οὐδὲν τ χἕ ΠΣ ὑπομνηνϑῆναι. μη δυπολιδοσ' Λλάλδρος δὲ σωκ ράτες τω ἐπίδει 
ἔων τησιχόρου ὀἰνολόνψ Ἰκλεϑψενιῦον δὴν ὁραῦ σὸν φιυλόσοζον, “ὁ ἐν φανερῷ μιίλεϑτε ὁ σι δῦοσ' κά 
πωκόμϑρου κλέπτει ἀμῦνε κοὐ ὐφοα ρούμϑρεν: 

Οὕτοὶ δγδαιστι οισιν ν ἀργύριον ἥντις δ) σ. κοὺ “τοῦ χὸ θῶες, διαβολῖς λάρ!ν: “ὃν " δεὶσγ μειϑὲν ἐπίλο 

σωκ ράτει: ἐπεὶ ἐκδνοσίφασκε, μαϑὲν ὀδέναι. δυό κὰ ὑπὸ πυϑίου σηζφὸς ἐκρέϑε: τοῦτο γορῇ. 

εὐὖτον πρῶτον ἐμθινον ὦ ἄνω σιφὸν } γνωρίσαι, ὅπ μηδὲν 6) δὲ. “ἀῶς οὦ ἂν μι ϑὴν ποκα 

ρα Σ συυνόγτων »ὁ λέγων περὶ αὐροῦ ὁ δπιδόῖν διδιω. 

᾿Αλλ δ 1δγ ῳσ' τοῦ; αν στὲς. ἐμιάλφαι. ἀκότως δε κοὼ τοὺσ' φιλοσίζφον, ἀλαζόνα «καλῷ, ἐσ 

“πεὶ λέπᾷν ὑππογγέδλόνται, περὶ ὧν οὐκ Ἰσοσιν"" ὅτι σεμι μὰ ἔχεμπεσ 85, ἀλαόνεσ' δοϊεοῦσινιῦχον 

ὀντισ δὲ "δὲ αὐκαόδᾳη! ἀπελμόνησ' ἀρετῆσ' Φροντιῦ ον τές ἡδόον Τρνφ" δε γύρουν ἀπεριη ὁμ5. 

πύννροι δὲ αὐτὰ τοῦ ἐποίταῦνον" ἄθλιοι. 
Κυλνωυραρῖν 



Νεφέλαι. 

Ἵ ὧν ὁκακοδωὶ μωΐ ὁὼ ραυτησσὴ ΔῊ ρεφών- . Καὼ χωρεφῶν. ἑταῖρος σῶ- 

ἶ ἐμράτουσ' ὀχριρεφῶν. Ψ 
ΣΡΗΙ ἐν σιω από: «μηδὲν ἐπε σ' ψέσιον. ἐἰϊαλῶτο (ἃ Α νυίε περὶς, λά 

Αλὰ ̓ὐτριήδιε ΤΑ “πθεπρῴων ἀλῶΐτων, . μίλασ ὄνοι ΓΕΥ Ἰἰοιϑὰ- 

Τότων »δοοῦμοι, λεεσιίμδρ οσ τέ! -παικην: Φωροι. 

Φῳ. Ονυκανμιὰ πὸν δεόνυ σον ἀδοίησ' γέμοι Μαδὲν ἐ ἄππις νήπιον" μυδὲμ 
δἴνϑεσ' μη δὲ κΑξκιθη 

Τοὺσ φασιανδσ, οὖς πρέφῳ λέωγο βαξ: Δσ μὲ Δἰνόντον ὄπισ. 

ΣΤ. [αὐτο δολῶσ' ὥφι 'λτουτοῦνθρώτσων ἐμοί, εἰ πὸ στῶν, μὲ δὲ οὶ νήπιά 
Ι »., 

Ἑλθὼν δυδοί κου. Φῴᾷ ῶ τίσοι μα θήσομαι “πτῖι δγαι εὐδενοιήτι. 
Δ λλότι κίδαι,; οὔγοω ΦΡΙ͂Ν 

τίζοσ. “πρ ῴωμ δάλφι τῶν, 

αὐντὶ "το μὴ λεημάπων. ̓  

ΣΡ ἕιναι πο αὐ τοῖς φασιῳ ἀμφωτὼ λδηζω-. 

Τὸν κρόῆον ὃς γὸς ἐπ} κὰ οὀμὴ ἤρνα: 

Τύτσιν νὸν ἔχερο τοῖν λόγοιν τὸν ἥασομα, τῆς πρ ας οὐσίασ'. ὁ δὲ 

Νικᾷν λέγον τοίφασι, τοὺδν κι Το Τοὺ- λοι σοί μϑροσ', αὐτὶ τοῦ καὶ τ 
στο πίὺ στισ΄. αὐτὸ Μυτα 9 

Ην ὅν μάθψς μοι ὧν οὐ δγίκον “το “τον λόωμ, οἂσ δ ὠποραφομδέων 

Α μῦν ὀφείλω δι σέ που τῶν δ, εῶν, δγώχιο μων ὑδώτων. Α'λ 
! 

ὄυκαὺ οἱ“σοδοίην οὐδὲν ἐς δλὸν ὅὄδω! ᾿ λων. καποιλνσος. ματα- 

Φφ(δυκαῦ θύμον οὐ Ὁ αὐ τλαίην ἰλέν, φὐτπλσοὺς . οἱ “πτο σοι σ' χυτον- 

ὑσ’ δγαφελοῖι κϑὰ δάσοωι Ἂ 

ὕδωρ τῇ κώσσιι ἐρεατοσαν 

"οὶ Ρ νόαρος Κώπαν ἡδᾳ 

μονγξίσοωι Δ Ευριαίδισ. ΕΣ χέσιν δὲ δειμόν᾽ ὑμμα: ἄλλως ἡ σρισ' ἰμα τα ποῦν σούσ᾽- "λοίσιιϑουῇ, ὄρμκων 

τνλτμῶτω εἴσω τέων κώπην. Ονκ αὖ μιὰ “ὃν δι ὀγυσυμ. ϑυλόγως ὃν δ) ὀννσιν ὀμρισι. τούτῳ 

)κὺ ἐπετελξ;» τοὶ δγοννσια. ὅς ἡγννίζομτο,ἱ οτε φὶ σπραπυ δία Ὃ πῆσ ἀργίας κωμῳσγασ' “ποιπ 

“μἷ: Τοὺς Φασιανούς: ὁ μϑὲ Ἰσαντ' οὐ δὲς ὄρμεα. ον! οι δι τσδους χέραηλα ἴλομτος φασιανοῦ 

σ ἀλυκφνόμοσ. ΓᾺ ἀπερ δι σον τὸ ν λίνα τε  δυσμένον,θμκὃον αὐδητῇ; ἢ, “Τὸ; ἀφ ενα ασοὺ δι. οΙ ἢ 

“περὶ Αρλέλοχογ, ὀρνίϑων δύοσ. οοἱ δὲ ὅτι φᾷσισ ποταιμδρἴβι σρνϑίαις. ὑπουίιαλο ὅσαι ἡνομποι. 

Λεωγόρας δὲ. σρνῷε εἰ; τι, ὁ αὐδομ δὸν σαι τὰρ. “πσλάτων περμιλγέ,. «ὦ ϑϑεμύρν χύτε: νῳΨ Υ δὐσμέ 

μων ἔφ κοὺ γλαυκέτης: ἃ ἀγλή « μὰ λεωώ βαδ, ἀζῶτε τερπνὸν οὐδὲν οὐϑυμούλδμοι. δἰ πολισ' 

οαυτολύκῳ β ὡς ἃ διὰ μυρρίναν ἑταίραν πὶ χύματα ἀποβέξλικ! Φυδμ οοἱ δὲ ἴλονποις “τὸ 

μιρο ἐ γκιλαραπαίνον (βασιαψύμι λεωύρας δ οὗνομα κύριομ οἶος ὃς ΠΑΡ᾽ ἀϑήνμσι πολεπευσοῖ - 

μέγψων τῦτε ̓πὴρ δὲ οὗ τος ἰω ἀνδοίκ δου τῷ ῥήτορος: ἀδιλον δὲ αἰ ὀρνέα, ἔζεφεν ὁ λεωγόρας: μέ 

βρυται ὁ δὲ αὐτου , ὡς ὑπαυβόφον. ᾿ἰϑἀντιβολῶ. πορδύου γι δὲ πεϊοϑηπίμον μΚ δὲ αὐτηβολῶ, ποῦ 

γάκάδα 5 ἡ "κῶσ. Κ αἱ τίσαι  μιαϑήσομιαι. οὐ ὃ. ἑαυτῳ! ἵμελε μαϊῶν, ἡμρεω δγονκξίον ϑέλυμια. 

᾿ὀφίλειαν ἀλλὰ διὰ τὸ τοὶ πρ ς. ̓δο σοὶ λέγε ἡγὸῳ τί μαϑήσομοι! ὑπερ σον. ἄμφω τὸ λὺ 

Ὁ»: Δυκῶς ἴωλινε: Φησὶ δὲ ἀμφοτίρουσ τοὺς λόηνς τους περὶ σωίι ροὐπέω ὦ ἐκ ππρδενον ἱκανῶς. 

τὸ ἑτέρου ιν λόγοιν. δὲν δγγερύμον εκ. ὡσ' ἀ εψοῶν δὲ τὸν δγ κοίίον ἅπεὸν ἕσερομ. ἐβούλετο ΓΩ 
ἀδυκίαν μανϑοίμειν. 



Αρισυφανους 
; ε ᾿ “ , ! 

Τοὺσὶ ἑππίασ χεῦμα. διον Τοῦσ' ἢ ππτέοοσ- χὰ χῶμα δεεεκεκνοναμεμ 86. 

Ὑξηημευν ΤΕ εν ΣΤ’ υκα ἐρα μαι πίω δώμηπρα Δ γ ἐμῶν ἔδιει 
ὧν ὠλϑὸς 

, δ εζζθα ρμένοσεἐκ μων ὲ ὀυτ αὐ γος οὔϑδξυγιοι ̓ οὐϑδσσιμφόρας 

οἱ ἡ“ππεῖς- οἱ δὲ Φ λόσιφοι ΑΔ λλ ἐς λωσ᾽ ἐ ς-ς κόραιιαι δ ἐκτϑς οἰκίασ: 

κατωίκεροῦ. Αβολλ ἢ Φῴ. Α͂ ζω ̓οὐπσεριόψε τουνμιδϑ εῖος μελρι Λέυσ᾽͵ 

μέγοσ δὲ, ἐμαυρω μϑϑοσ'. 

οὐοφῦς. "ἢ δγεφθαρμέρος τ Αριτσσον. ἀλλ᾽ ὄσεμμιδοῦ υ δόφ ῥ
ομπιῶ. 

νόμενοσ. οἹ που ἱτππέϊσ' ον Σ Ὁ, Αλὰ δὶς δ ὁ ἀδι τοι “εσῶν [1 κείσομοαν ᾿ 

γυμρασίοισ ὃν πωλαίφρας Αγιυξά κϑρος “τοῖσί ϑεόῖρ, δγεδεεξομου, 
δ τρι βονιοὐ γνοῖμεν φη7 Α͂ υηὸς βαδίζων εἰς πυφρομιφήίριον . 
δὲν ὠχρῦσ ὡς οἵ “περὶ τὸν σώ 

κρότο. αὐνπίδυτος δόν Π ἐς ἦν γέρων ὧν κφιλσμων καὶρ, ρα ϑύς, 
σῶν. ΟΥ̓ ὑππέϊ, ὄλχροι ἃ Λόγῳν ἀκριξῶν σφεινδαλμοὺς μαϑήσομαμ- ἔ 
ὑαυδι δεμένοι καὶ ἐν ΜΡ α ᾿ 

δἷοις σβεταζόμϑμοι. βιἔνηοῖς 

ἐνππεὺσι ̓φνσ): μὴ φϑυνώτω δὰ μῖν μιὰ Δἀπωςλιγγισμένοι: τον τίσ: Ἅ! πσῶσι. τοῦτο ὅν δ μιανΐίσιος 

δεδομκένοῦ φηαὶ : ἀπεγθεοὸς τοῖς περὶ πίω ὑπαιπὶν Ἐχούσιν. ὁκάταλι σῶν ΠῚ κοσμᾶν ὁ σῶσ 

μια κρὶ μετανμ πὸ; ἱππέων ἐπετυδλύμαυτοι, πὸ τ Φιλοσίζϑων μιεπέλϑοι. ὡσ' ἱἐπππιζόμε 

νὸν δὲ καὶ τοῦτον, μετ ΧΩ ἱππίων φιοὶ τοῦ ὑχάς Ονικάρα μα, ὶ τιθέμενα. ὀκότωσ' τίω 

δόματραὶ δμινυσιν, ἐπεὶ “περὶ τροφὸν δ λό ἔξ γούτων γα ἡϑεῦσ' δύρετίς. Οὐϑξυγιοσ οὔϑὺ 

σαιπεζφό χοὸς ζυγοιὶ ἐσσσοι καλοιίύτοι, ὰ εὐποβα Ἀλό μϑμονξρῇ “Τὸ ἅρματοσ' λων τουτίςιν, ὃ 

μέσισ δεξιδς, (Δὸ μέσυς ἀρισερύσ. σο πύρα δὲ, οἱ δέγμιαι ἔγοντες π περὶ ὧν μιαρόν. ΤῸ φαήρις δ. ἽΣ 

γραφῇ. Αλλέξελῶσές ἱόρακῖ. ἀλλειξαλῶσι ριδγώξωσε Φλόμη ΦᾺ ἐμῆς. τα χύπερ ὴ αὐτῷ! δὰ 

λέηῦ) ἣ ἀπινέσερον, πίω ἐλταίδιῳ τῶ “πείσείν αὐνὶ ὸν ἀπηλωλεμκώς. Αἰλλξεριδγεπταίμε. ὁ "ἐκὺς 

“τῷ ἣν τοὺ τοῦτιν σεμνυνύμϑμον ἐπὶ τσ τρισὶ γί καισ' το πρ ὙῚ οὗδιος σὸν νεαρισίκον ὁρῶνιοῦ 

μετερχόμϑρον πὶ προγονιιὰ ἐπυτηδαιμάπο. ᾿Αλλοὐσιίγω ἀϑποι. ἀλλουσνὶ γὼ ̓ἀϑότοι ἀϑυν 

μήσω σϑότι μ᾽ πίπεικα Ἂν "ἡόν. «οὐ δὲ πίλεον ἀφέξομαι ὅλ νώμησ' τὰ προικεμδῥασ'. ὧι οὐ 

-πῶρα οὔ στ ἐμαυτὸν “τοῦσ' λύτααισ' Δ ελάξο μον. νὼ Ὁ αϑὲ,ποιϑητηκὸν ἀπαῖδε καπέον. δ) δώξο μῶν 
δὲ μ ἡὸν Φιλοσφδν κυριώτερον, " λ διδάξω. δι δώξω μϑν 7ευν,, ὃ φιλόσιζος σγδάσκαλος ἐρᾷ. 

δὲν δοΐβομιοιι δὲ ὁ πῆρ. «ἃ απῖς ὃ ὁ ππρρα δ) δούς ἕσπερον μανϑείψειν. δωυδα-ται ὃ ὃν νὼ θνα ΩΣ αὐτὸ, ὑμῖ 

μοούμϑρογ:ἐ ἐπεὶ οὐ ὃν ὑὸν, ἐμαυτὸν δὲ δαξομοεφε, ἀπεβασι ἴξων εἰσ᾽ τὰ Φροντιτήριον. Ω δὲ ἐμαν 

ν᾿ λεϊπεὶ “το μέτρου οὐκ. ἐπιτρίσοτοσ. ΑἌλωσι αὐτὶ το δγδωσκάλῳ παρασίσω ε ἐπεὶ κί: 

σὺν ὃρ Ὁ διλάξομιμι, πρὺς ἄμφω πὸ ἔνε ργόασ' χορέϊ- Ῥώς οι τί ΤΥ ὧν. τούτον καϑέαυτὸν 

λοπξ ται ον Ὧρ ἁ ἀπαιίνο ὁ δὲ α ραδυσ, οὐκ. ἐπαἰ το σώμιατος κυρήσεωσ' πηὐρεληῷερ ἀλλατᾷ 
μὴ ἀξ λένουσ εἰναι. αὔτοϑεν δὲ, τοὶ πτῇσ' δανοίασ' διλοὼ ϑέλει Λέων αἰερθιθῶν σκινδα λ μοὺσ' λὰ 

Ἅν ἰδῳρῶν λυήολοῆασ. λεη]ὰ γονῇ κὰ ἰρρνὰ τοὶ “ΝΥ λόηῳν ζυτήμαποι: σκκινδαλιμοὺσ' λλε 

“1, ὁλογασ' ἀπὸ τὴς ̓ίσευσ Ὰ καλάμων. ὑβύγυσις ἢ 0 ἡ ἐπεζε ργισία Ὰ ἀκριβῶν ἀμ τυλε νον 

ἐβρώλειν 



; εὐϑινάν.. 

μ ΟΞ ὗκΑᾳ 

Με: ΒΒ δ “Ν ἐσκόρακκρυτι σ ἐϑδκόψασ πίω θυ ρ(. 

Νεφέλαν- 

ἔτωτώον.τήτοῦ φέχον τραγγθύο μου, ̓ γληαθ ιν ΑΑ 912 ἰδύωσ' γωὴ σκινδκλμοὺς Α 

Αλλ ν᾿ ὅλι ὶ κοἠωτὴν ϑυ βαρ: »σῦζα παιδύομ. παι αι ἐμέρη ἱ 

καλάμων ἐνόματω. ποῦτο 

᾿ ΣΦ Φεἰσδῶνοσ ἡδοορο , εἶδας κι κυννόϑεν . τ δὲ μά Ὁ φὰ οὐϑείας ζώντων. 
ΜαιΑ μαϑῆς γεν δῇ. δσχῃ οὑτωσὶ φρο δα, Ἔ θάνκη “σλαήων πα 

ἀισεοιμερίμνως τίθυραν λελοίκχρκοισι, ἘΑΙΝΣΣ κόρακα οὐλνάθηξαι 

Καίφρομτίδ ἰἰξήμόλωκασ ἐξνρηλδῥην ε, ἱόραικασ'. σι δὲ περοι 
ΣΦ Συγγνωϑί μοιυπηλοῦ δ οἱ οἰκῶ "ἿΝ εἰχρῶμ. πρὶ μία ἐπὶ ἱατεόρασ' λεγυ- 

ος Αγ εἰπέμοι ηδπράγ με ὑξημβλω μϑῳ. ὃγ- μϑμε. αὐτί το εἰς ἐπώλει 2 

ον μὰ ἐἰσ'. φϑυραν. βοιω “ 

»σ' γλ αὐοι τοί το σ' ὑπὸ ϑ Ῥακῦν γὴνὸ ἀϑοις, δπεν ὁ ϑεὸσ' ἐκξκουτοικῶν, εἶϑοι αὖ Ἰσῶσι λϑυκῆς 

κόραίιας. οἰ διξνϑετΐ αλίᾳ παρὰ ἣν πα ρμαπινκὸν ἰκόλπον ἀιδὺν “περλγ 5] αμδῥουσ' τοὺς τό ἡλιὶς 

᾿ ἐροὺς ἱκοραίιασ. οὐσ' ποῦδες «φῆκαν γυψώ σοὶν΄Τέσ' ὑπὸ μύϑησ', ἣν πλδϑι; Ἂν ν χρισμὸν φίσι " 

“τεσ᾽ ναοὶ καήρκισοιν οἱ δὲ ἐκ. “τῷ ζωουλίποϑς τίω πευροιμείαν εν γὺ τοῖς ἐραμοπέροισ »"“ 

“ποις, ἔπτη ρδ ὅπὶ " “]Πὦὼ ὠρῥα πους Ζηνύδυττος δ ὁ ποὺς σαρραίον κο σε δύμου σοὶ ροημίασ' ἐπυτεμὼν, 

; βοιο τοῖς ϑμαν ἄρνιν “ποτὲ δ᾽ οἰκοῦσι προέρμηᾳ ὑπὸ τῷ ϑεοῦ ἐκιπεσέϊόϑιι! λϑυκῶν κοράκων Φα" 

νέντων. τεανίσιεοι δέποτε μεϑυϑέντεσ, καὶ συλλαξόντεσ κόραίμας, γϑω σοίν"Τές ἀφδίιαν πίστις 

ὅϑιχ. ἐδόγτες δὲ οἱ βοιωγρὶ, ἐτὰ ραγβασαιμ, ὡσ' Φλ μαν τείας λαξούσης τ τίλοσ', ῶ φοξιϑένπες οἱ ο, 
) 

᾿νεὰμ ἰσέκοι, Ω" μ9 ὑρυξον Φνρντες, ς ὡνκεσοίν μὲν Ὑπον, ον ἐμιάλεσοιν ἱκόραίμις, μετὰ δὲ ταῦστα 5 

᾿ ἐκδαλένπο Ἐν: ξυιους ὁ αἰολδις ἔρον πίω: ἄρμης οἰκείαν οἴνσειν. «πο »»ὺσ' εἰμ ιρτοίνονποις με“ 

δνκεῦσιρ εἰς ετονο κόρακας καλου μένους. Αλλοῦκι κύω τίω ϑύραν. ἀλλοῦκτλομοι 5 : ἕεψως 

μέμων. τοῦτο δὲ ἀπιρεγοκύϊελημαι. δέι τουὰ αὐτὸν ἐλϑεν καὶ κόψαι τίω ϑύραν σωἰερείτονσ. “ποῦ 
ατερυτέον δὲ ὅτι ἐπαὶ εϑὲ Ὁ ἐξοϑεν κρουόμτων, μιόηζον λέγουσιν: ἐπὶ ὁ δὲ δὴ δὰ ἔσωθεν ψφοφῶνι 

ἡμαγῶσ' δὲ δγέςειλε Μένανάβοι. ἐπὶ μϑρ 5 ἊΞ ἔξω, κόψω τίω ϑύραν ὀπών.ἐποὶ δὲ δον ἡμὴ εἐγόφα 

κετώυϑύραν ὑβιὸν Κιμωυννόϑεν. ἀπὸ δίμου Φλιἀκαμαιτιδος Φυλήσ, κιουν να. ὐϑνο ἀἄγυτωι 

. ϑυσαι ἀπολλώνεια. Αμαϑήςγ νὴ δγα. ,δγεώτης Θἀσαίφψυτεος. Απιριμεβίμνως. ἀμαϑώσ' 

κοὺ ἀπείρωσ κοὦ αὐεπαισημιόνως: “δὲ λελαμκήιίιας, σφοδρότητοσ κὰ βίασ' σημαν,ἰεὑνιδγόπερ 

᾿ χρὴ πίω μέμψιν ἐπήγειγν, οὐ ὁ ̓εροῦσοω κοὰ ὁ προσελθῶν αὐτὼ μϑιρος. οὐδὲ γον πρὸσ Φιλοσίφου 

. τὸϊς δεομβοισ' μὴ ̓ ππϑέχεαν "τὸ συνιέντα ὑβουσίαν.ὰ “ὸν δὲ Πόσο μεμφόμᾷ οδτι Θιαμοπέρως ἐσσο 

σέ πίων ϑύ ραν, ὡς δγατα γαλθέμοαι τοὺς ς ἐμφιλοσιζφοῦτεσ. Ἑξέμρλωκασ. ὑβίωσας: “δα 

Ἅεσιξαμβλώσο δὲ ἰδύωσ', ἐπὶ ΞΡ Ἐγωκιϊδῶν λέγυτωι ἀπὸ τινόϊουστῦν ἘΚ] ὀναί [κατ ὸρ Ξ 

ὠδ γῶν θ᾿. τῆς ἰιοφορίασ' νόμον τοὶ Φά ρμεώκον ἀμέλι ἀκειν τὰσ γενεζίιας “ποιοῖ. ἰδγως δὲ νὖ 

ἐπὶ Φιλοσίζων τίω Φροντίσια ἐπ Γ μεριμινοφροντισοὶς ἐκαλοιναὐ τον οὖς προῦπεν. «τῷ δ 

σε ράτουσ' λέγομτοσ' ὅτι πίγφίω᾽ ἐχο τίω δ μαιθυτιίκίω) χρὴ δ, πού στησ' “ποιῶ τοὺς μίουσ ἀππυτί 

ἰυτειν τοὶ νοίμιαπα ἐντῇ ἑαυτῶν Ὑυ χι ν Χϑι, γν τον νὼ μωμῳϑε Αρισυφάνις δια “το) ἐξβμβλωκ ἀσ'. 

Ἔνλοῦ γουλι ομίῳ Ἵ ὰ ἐρῶν αὐτὶ τῷ, ο τοῖσ' ἀγροὶ. πρὸς Ρ̓ φαμα, δι αὐτῷ! χεώνται πύρρω 

Φὶ πόλεως. ἄφῳλον δὲ πότερον λέγει. πύρρω ἡ ὰ ἀγροίκων νη ὸσ κατοικῶν, ἡ τόισ' μαμιραν » εδὲ 

οο πρλὺ τῆσ κράρμῳ ΜῈ λέγηὰ αὐτὴ ῥλναι ὀόνρυτοδι ονυτηλοῦ κα ΜΕΝ ἽἼ Δάν 



Αωιςοφαύ οὐδ΄ 

Αλλοίϑέμια τολὴν τοῖσ μὰ Μα ἅ λυ ὑϑέμι στολὴν ποῖσ μαϑητοῦσι λέγ ἜΝ 
ϑητοῦσι λέγορἀ δλούδωναι ΣΤ: Λέγε γυνέμοϊϑαρρι νἐγω ὲτο σί. ς 
τὸν δηλονότι" ἐπὶ δγασυρ 

μῷ δ. δγαξοολῇᾳ ποιῦ πὶ πὸ Ηκωμαϑητὴς εἰσ’ ὀφρορτηρήριον: 
φασι λέωνται ἔνϑυρω. Μ α:Λίξω. νομμῖσσιε δϑέσε ταῦ το Χλμυς 

φὸν. αἰλλόπριον γαὴ ἢ Α͂ νέρετ' Χ ρτι κα ρυφῶν το σωκφοίτηε, 
φιλοσυφωμ "ὁ βασκ αἴναν : 

νὴ φϑογᾶν. Ανὶ τὰ ε Υύλλαν ὁπύσους οζλλοι τ Ῥυφουῦ Τῆς ἥδαρ 

τι ἐπύϑετο. αὐνρώτασιν. ἄρ Δακῦσοι Ὁ Το)  ἕ ρεφῶ μω “τώ ῷ ρῦν, ᾿ 

τι δὲ αντι τῷ υβυπογύρυ, ἐπὶ τώυκεφα λὴν ποσωκράτουσ ἐφύλλατο οὶ ὡς 
Ἵ ἐμααὺτολᾳ δοῖεν δὸκ ὥσι» ἍΝ 

“)αβαύειὴ τοιῤφιλουίᾳῃ ΣῈ Πώς δάτο τοῦτ᾽ ἐμύρησω Μα!'δεξιώτουτα: 
ὑσ ὦ πιλὶ δυτοιῶπας. δὲ Κυρὸρ δα τήξας τα μὴ ἐνλλαν λαβὼν, 
τὰῖται πλοαχοιν ̓ (, ἐν ἔβαψεν εἰ εἰς ηὸμ κηρὸν οὐ τῆς τω δ ταῦδε. 
(δεὰτλοι τέυσωκ ράϊουσ Κάτα ψυγείσι, “περὶ ἔφυσοιν χερσικαὶ- 

“ἥνι σησιν ἀκρίβειαν. Χαι 

Ριφῶντα. Ὁ πῶνν νὰ δόμων στο ράπουσ' ὁ γεμρεφῶνοι «οὐδὲν δὲ αὐνρῦ δγ ασεσω τοί, Ω συγγραβμ 

μάτων. ἐδοκᾷ δὲ Ῥρέϑοω περίϑε Ρμοσ' κοὺ σφοόρα ἐχθρθῦσεισ τι! ἀφιλφῷ. κοὰ Φασὶ ξινοφῶντω 

σον ράτει ξινάγοντι εἰὐτοὺσ' λέξειν, ὡσ' οὐδὲν ὀφϑειλμιῶν ὀφελόσπι, Γ᾿ μὲ νῷ ρονξ ψ' οὐδὲ χε" 

γφὼν οὐ δὲ ποσῶν. δέμου δὲ (ὦ ὁ χοαρεφῶν σῷ" “Ἴ τος: τονήῳ κοὺ ὁ πνϑὼ δοίκῶ ὃν “περὶ “τῶ ὑον να 

γους χε"σμὸν ὁπ. Σοφδα'συφον λῆς: συφώπεροσ' δαῦριαίδε. ἀνρῶν δὲ πείντων, σωκράτασ 

σφώ τας" τοῦτον τὸν γχενημὸν ὁμολ ογῶν ἔν τῇ β κατὰ Φιλοσίφων, ψδεοϑιά φησι τἰμ) πυϑίαν. 

ὅ τοὺς γερὴ φυσικῶς χελσμοὺσ, βαμίβουσὦ εἰν" κοι δὲ σπιρρὰ ἜΝ Ἀεῦντιν!. “πῆι.  συγοκιγο 

εϑνω τῷ γθμῳ ὃ δλωύα)ι ὁτὶ δὲ τϑὲ ἀδλοιδγὰ Φιμίξων τλόους χρῆσμοι, οὐ μὲν ἀλλὰ καὺ πεϑῷ λό 

ζω »λεγθέμτες τὸ πυϑίᾳ, “ ἐδ οἱ ἐπίμο μέχει κὸ νῷ οὐ ἐωδεῤνς ἦν “πύϑιον οὕτω γον 

λίγον: ἀλλὰ ἣκ« ἀρχώων. ππερα δείγματος εἰ ενεκα χθθρον οὐδὲν βιναμιον ΚΙ σοι. ὑπο» μὴ δ ἐπὶ 

Ἵφφίρετωι οὗτος ὁ ὁ χρνομσυβινεχρὲς ὁ ὑπὸ 5 Φὶ συϑίας: ἐμοὶ μελήσει τοῖοι νὴ λϑυκ οὔσ᾽ κα ἐραῖις 
ο᾽λ ἐσβῳ ὃ ὴ ἀνα ποιή ἀπρλλων ὁ ὁ δοθὲν πέλοπι αἰηριῦρς αὐτὸν αϑάϑημα τοϑεοῦ “βάρνα, τίωγεν 

σὴν ἵπρα “περέλαντοι ἱομέλια. ἔοι δυύτω. ο βουλομεῖ δέ. «μὴ 4 ϑουσιδ ᾿ μὰ: ϑέλω. .φε ἐᾷ δὲ 
δ ν γα"σμὸν “νυν αὐτικλείδησ ον τὸϊσ γόξοις: Υ ἔσχε ἐρουσ' ταλέίκους αὐτις ἵει λέγε [ “τὶ οὐ τῦν 

ἀβινελθένταις μέξῳ. Ὑ λων ὁ΄πύσουδ ἀ δλον». ἡϑλω μϑὺ ἀῆ ἐδ ὃ ὃν "μές “ψυ ὅλον καλῶβϑο. 

“ῥ᾽ λιγόη τοιοῦ». ῥὸπίδεμα Φυίύλλν δγαμιεζ στίμ τοὶ ςαὐτῆς Φλ ῥοῦν σ᾽ ποσὶν ὃ σήσους 570: 

“πηδήσει: δἧλον δὲ ἐδτιτιῦ ποίφισι δγασύραι βαλόμδμο! τὰ Ἐφ, λοσίφων φετήματοι ὡς! ἰσενὰ λό 
τὸν μαδὲ νὸς ἐλόμϑνα: «δγὸ κϑὐποὶ ἱξσ, γλοίου χέριν αὐτῷ λέλεκται. , Τοῦ λραρεφφῶντος τέω ὁ“ 
Φρῦ.: ἐσέον ὅτι, αὐτὸ προσώπων ̓  σῆγον τοὺς κωμωϑυυμψουσ'. "κὸ ὅτι Ἀλοίου Χίον πωρόλιν 

φ: τοῦτο. αὐτίκα ̓ ῳ » ουδὲ ἀλλουτινὸς ἐμννμόνθυσε μὲ ρους τοσώμαγος ἢ ων οἰὐκατέρφι πλοῖο. 

Φ ὁ μϑν γουὴ με γίλας θχιτοὶσ ὀφρύ ὃ χαρεφῶν. ὃ δὲ φαλακρὸσ ἰῷ ὁ σωκ ροίτησ. Τ πόδι. 
δυϊκὸν τὼ πόδε, ἐπὶ τῆς ψύλλησ κακῶς. “λίσται ὃ δίῳ “πόδες. νόει) 7 αἰνὰ ΤΩ ϑαιρμούσι. 

Γ᾿ ρσικα, ὦ δὸσ' ὑπολήματοσ αἱ περδικαὶ, ὡς κρὸ ἡροδοτο ἐπεὶ δὲ κοὺ δίνάρον ὑνομαῖβι περσικαῖ, 

διυ νὴ - πιριεφυσνίν, ὦπεν ὡς ἐπὶ δἰνδρν σι ποὶ Ζ δίνδρον. ἐσ δὲ κοὶ ὑποδα μάτων Εἰδὸς γυᾳ» 

μείων « δ᾽ ὃ ἐσιφί ρον πολνσας. «διὰ δὲ ἡ Ἣ δένορον, “πιζων πιριίφνσαν ἐμστν» 

ταύτας 



ΨΨΈ ΟΝ τ" 

Νεφέλαι 
" τ 

"Ταύτας ΟΝ λασκα χοὸε μέτρει ηὃ χυθέον. 

ΣΤ ἴω βασι λάν ὕ Φι λεήϊότωτον ΠΧ φρεμών. 

ΟΜκα Τὶ δὴ τάν ἅσερονι εἰσπύΐθοιο σωκροίτουσ 
Φ ρόντιημαΣ : “ρου αὐ πεολώ κατεῖ “πέμοι- 

, Μα Αμέ ρεταῦηὸν χαρεφιν ὁσρήδιοσ, 

ὀφτερα τω σωμημὶ ζ ΘΙ τὸς ἐμποίδας 

Κατπὸὶ τὸ ςυμ ̓αδιει ν ἡ κοι τοὶ τουρ ροπσύγηον- 

Σ Ὁ. τί δὴ τὲ κεἰνσσ' ὀσεσερὶ φβδιέμσιδος: 
Μα-ἔφασκιν εἰναυοῦν τερον Φλέμυσιδος, 

Σ τι νόμεδνα Λε] ουδι ὀνστος οὐ τοῦ πίρα τὸ ϑὴν. 
Βίᾳραδεψν ὁ θὲ τοὐρρόπευγίου. 
ἔπειτα κόιλον πρόσσερῷ προουκεί βδωομ, 

Τὸν ̓πρω κὸν ἀχέιν ὑπὸδί ας τὸ “γνῶ μα τοῦ. 

ΣΤΙΣάλπκῇ 0 πρωκγφὕβην ρα τῆ ἐ μα! δῶμ» 

ΦῬιημακάριος Το δεν τερθύμια τῦν 

Ηξαδωεφντων αὖ οἐπρφύτοι δέκαμ, 

ὄς τὸς δύοιδε σρυντιρον (βλεμησίδσ, 
ΜαΠρώνν δέγε τνῶ μην μετοέλην ἀφῃρέθη, 

᾽» ὔ 
πὸ σκαλαβω υΣ τίν βοτρυκεί τεήσεμοι 

5 εὐ τῷ ᾽ “7» ε ! 
Μα-Ζωουμ"τυσ' οὐυστὸν «ϑλσελήνης τοὶ σόσους, 

᾿ θα ἋΣ ἀμδἷ 
Καὶ τοὶς σέρέφορεις, εἶτ αὐτὸ κα χ νότυσ' “ 

γ 

«Ὁ ες ΝΣ οὐ γα 
Ταυταύολυ σοὶς ἀδιύαν: 

οὔτε ϑὰ ὑαίδεμα ϑμύαται 
φ. ρέσοιι λα, οὔτε ὑπ 

λύσοιοϑι. οὔτε με βῆσοιε "τῷ 

προρσλαιϑέμτι ἱκυρῷ γἱσ' 

“»σὲ. Ἃ τ ϑΤὴᾺ ὑ-ποδ. 

μάκτηδι ἀλ, ἀφυυδα τορ,ἀδυ 

μάτῳ ὑπήγοι γεν: οὔτε ἃ πὰὶ 
ῥαϑήματοι ἐἰεκνρδ Φωΐμι 

φυσινὶ ἐλ, οὔτε βῴιψνλ 
λες “ποσῶν τουῦ τα ϑυυυιπὸν 

ἰὠὦ “ξελόν "σὲ δεαμε- 

στ ῳ " τῦϊοποσὶν αὐφλιπροι 

“σλαϑέντι ἱὠνρῷ “ὀδγοίςετ 

μαι -ὸό ὑπτδίμαγσ. 

Σφ"ἢ "ες ἀρδήμου φιάϊιαν 

μαντίδυσ' φνυλῖς: 

πότερα τίω «ωμίω. αὐπὶ 

“τῶ σσῶσ᾽ δγαυοξνττι Ν ὁ. 

λοχζεσωι “περὶ δὴ « ὑμοῖ, 
σὼν. Ἵ δὲ ὁπύτερα αἰ αὐτὶ "Το 

ὃποτί ρώὼς- ΡΝ, δὲ, οὗσ' 

ἡμιοοἰκυνωπευσίι αλοὺ μοι 

οἱ δὲ ἦδοι κώνωπος σπρώ- 

“πετάμιον ζωνων «λοντοσ'.. 

Κατὰ ὁ εὐμᾷδεν. αὐτὶ “τῶ 

διὰ “τῷ σϑμαιης 4967 εοϑῇ 

ὦ βοάν ἡ ᾿ δὴ ἃ “τοῦ ὀρροπυά 

δου. «πολ β)τοιεῖ αὗται ἄρφωων, τροφιωὼ μϑρ,λαμξανᾳ ξύματσι. φϑίπ ἰδ σι αὐζρλαίεύτι. (γα ρέβιν 

ἐμῷ πεῆ των οὔ οὐδ ἐγκελασὼν Ἰδέᾶνιὰ Ν᾽ δἴντως : προσητρϑύϑησοιρ ἐπ «ψαύτοῖς ὁὀνμέ 

λαϑομὶ ἑλθίσιν. οὕτω πα κὺ τοὶ “5 αὖου 2ῶα “πεύντοι, διὰ τῷ τήϑρυσ τίω φογίω προΐωται. Θ ζω 
»ὐν». λάξοιο, Ὡς ὅτε φϑίέεξαιτο ἣ ἐγκ ἐλαϑον οὔτε ὁ μουσικδσρακαλθλ πῇ δι προΐοι Φωνήν. 
ΦᾺ αὐτὴσ' γουὴ δ. ὅτε ἢ ν3218ι φύσεων’ ῶ πὰ “»ἰαὐ τοι ζῶα, καλῶται ἐδ “πουρατισι βομβυκ οι,» 

καλέτοι δὲ (Δ ονγμια, ΦἩϊωωτὼ "τία) ρὰλιν ἐκπείμίω ται ὁξιεὼ ἰδῶν δὶ μὰ σῴφακὼν Ὃ καὶ 

ϑιίρων (ἃ ἐγκελάσίν. ρου 5 Ἢ πεήίων, μάλ φοε.δνδ δι φϑέγγεόϑοιι͵ ἀξιῦσιν αὐτοί. Σάλαιγξ ἃ 

πρω ἱς το αὐ» τη ΙΗ» κατὰ ῥϑὰ “ὁ ανωώπτουτον κοὼ πρόσ' [ ἄκρον κοίλη ἡσιίλιαιγξ: τῇ ΤΕ δὲ, 

σερν. δ. κοὰ οδν ἄδει. Τον δηεμπερθύματοσ. “Ττο) ἐρωτήμα τος “τοὶ δ), ἃ “Τοῦ «ὑπέρου.. “ποὶ- 

πινούμιαυτοσ. ̓ "ΦᾺ λυσεως, “το μαϑάμα τοσ' τοπερὶ “τῶ ἐνπέρου κοὺ ἐμπίδος: ἐπειδὴ δὲ “πέρ χω 

“Ὰ ἐμιαίδοσ ἐντέρων λέγᾳ, ὑπείξε πιιρὰ ὃν ὑπὸ “τῶ ̓ Σ Αἰυ Αι: λύγον. ὲὲν περὶ Φὰ ἐμπδοα 

«»τέρου. Γνωμίω μιυγίλίω ἀφιρίϑη. διοιν,ἐσεράϑῃ, ἐβιποδι ϑεὶσ' ὑπὸ ἀσκαἀλαβώτον. ὅσω 

κριτωσ λύγιτωι δὲ κοῦ ἀσκαλαβω της κοὺ γα λεωτησι. , 2 



, Αριευφαίουσ 

Αδὶ Φλοροιφλσιρὺ ἐρσιψιδ αὶ πὴ φλὸ ὀροφῆς νύκτωρ γιλεώτισ κα τέχεσεν 
“ 

εἰ βλοετων ἐπα ΣῬΗ αν. “ιλιώτῃ κα τοι χε στ, τισῶκ γωμὰ ἕ 

αὐατερῶ τὸ σἴρσικ ἀυρὺ οὗ Μα'Ὲ Ελθὲς ὃς νγ ἐρῶν διέξ πτγομ οὔκ ἦν ἑασέρασι" 
λισιδραί δι ορ σφεξὶνὸ ὁρ9 ΣΡ Εν υγν πρὸς τύλφι τέπαλα μήσοινξο. Ἢ 

φιω ϑέασαι. χρφἠμῖν. Μ κα Κατόφιξκ σέζεσκατα πίστι; λυ ]ὸν τίφ ὰ 
λεληϑότωσ σκωπ 4 ὃν 

τὰ Ῥ Φιλοσιᾷ" Ῥίογ οὖσ ἐαίς Καμψασόβι λί σήςομ ̓ ἀταδαξυταν καζωὼν,. 

“πυνονχολ τὰ λιίπώρον, δ ἃ ἕκ ᾧυσα λαύρα 89: μάτιον ἐφυ 

τοῦτο ἐς αὔξισιν ΘΊρλα ει ΣΤ ΤΙ δῆτε «κέννον τὸν ϑαλην θουυ μα οίϑρ: 

ύπε εύϑορ ω Αν οι)» αὔοιγ. αὐύσοις αὶ Φ ρονπαρτίομο ἢ ἤ 
φαγῶν ὁ δέτε παρισκῶν Καὶ λέξον εἰστοίχεσοίμοι γὸν σῆς ράτι» 
αὔμοῴον. οὐδὲν ἢ ὄχν.. , Μαθῃ ὙΚΟ ν᾽ «οἱ ἄν οἰγε τί ϑυ ραν. ν 

Λεηὼ τέφραν. ἰρινίω τ 
δὲν ουγα ταλῶς δὲ λεπτὴν προσίρικε πρὸς τὼ ὁμοὶωσιᾳ Ῥ : ἀλφίτων ἃ τοι ὶ ποιρααλήσια. ἰχῇ 

ὃ τέφραν, ϑε “κβ κικαυλθῥων 3χ' κόνενιουματοαίως δὲ ῥλιπὴν προσίθημει πρὸς ὁ πιύτίω δᾶ 

ἴτω κετι ραταλήσιον Τ ̓ἀλφί τοι κυ ραλος ἱα μύλον ποιήσοι. ὡσπνὀγκίνν δλαιὀριοὶβ 

οἱ ὀβυλίσικοι. ὦ ὦμηροσ. αὐτορ ὠπεὶρω τῇ ἡσειλά μφϑβελόισιν ὃ ὑσεῖρον. ἀλλ πειδὰ ἔδεσμα δ 
οὐδὲν, πρὸς ̓  ὀβελίσκον διίιοϑιι. νπρῦρι δὲ ὁ λαϑδρμὴ ἀρ πείσει πρὸ καταρςῖ { καμφιλν! 

τοῦτον ἣν χε σιμιον: ἀπιδὲ μέλλων ὁ ἀστῶν ὅτι αὐφόλε ὃ ὀρϑὺν᾽ ὄνιτο φυσι ὃν ὀβελίσκον ἐκαψον .- 

να. διαὔηρύδαυ μα κλέψει Ῥ ἱμιάτιον. γριαῦπτο γευβοιίιλ ἔππα μ "λανώνται, “νὰ ῥᾷ δίῳς -ἴ ρω“ 

ϑεμ ἁ ῥπώσωσιν ὁ βούλονται. Εἰτω δὲ αξἠπσίω λαξωρ. ε ἐργοιλδῖον ὁδγάξάτης πρλλαῆς ΙΝ 
Ξὺν τέχρας ἴῳ ΔΛ σοι λείῳ πευρεουκύς, ὑτούίου τὴ Ὁ ον Σ οὐτιϑέντες μ΄ γες δε «τερον σεριάομτις δ. 

χεεραοσοντεσ. Ὺ ὑπονώ μόνον, δ Ἶσιν τηροῦσι διάσημα “τῶ μυκλουὲ ἐκ τὸ κοντρουν Ὶ 
ἐκ Φλσπιλωίρραφῦ .ΟἰΛοιὸν “πὸ δὐπόλιϑος ῥηθέντι “πεϑὶ Σωϊιράτομ' '᾿σασιλρ βὸν πρὸσ' τίὼ λυ ραν Ι 

εἰνολῥοι " ἴωλεον: ἐμφαίνᾳ δὲ δ) ὰ γυτονὃ ὁ7ι “παϊσων᾽ ἤρα ὁ Συΐι ράτησ' - "ορτοῖισ' παλαύοραις 
πύβ τοὶ “πὸ Ἀλὰ ὑβιυτώζομτοὶ εγ6ὶ. αὐτουδ ὃ ρῴ»- Ὑφόλυ» ἐμῆρη “εἰ ὑπόνοιαν ἐπήγοιγαρ. ἴδοι 
γῇ αὐτὸν εμπένν μιοπίβαλον αὐτὸν ἐς, τὰ ἄλφιτα ΑἌλυς: δεἰον ΧΩ αὐτὸν ἀπέϊν καπέγραψονᾧ ῳ 

“τως προσέλοντ᾽ οὐκ. ἐπειμήσουμδρ ΩΣ πψαὶ ἐπερριηκᾷ, ἐσὰ πούντων ἡμῶν ὁνοῦσ' ἰ(αϑοῦ 

“Ξ ἱελανως τροφῆς ἐπελάθετο »ὑπένεγικον ὃ 07! ἀπ φβὶ ̓ς πευλειίςρασ' ἵλαξι ΟΣ ἱμάτιομ: ΓΣΩΣ 

βάλλᾷ δ αὐτὸν ὡσ' περὶ ποσ' πουλιιίσρασ μὰ παΐσωρν “γείκα δατρίξονς ἐκ » ἀφοίτο ὡς γν 
μνοὺσ' του ποΐδας, ὃ ρῴν" Αλλωσ. ἐσπειδὸ οἱ χοὶ γωμετρ μιὰ ϑιωρλματοι δδάσκοντις διαβῇ 

ταῖς γράφουσι ταῦτ , φασὶν ὅτι δδελι σίιον ἱάμψας. ει. δγαβήτου οὗμα δ δαλαξὼν παάμτισ' 

πρὸσι αὐτὸν ἐποιγόμϑμθ᾽ φᾷ λε ω ἱ μάτιν. Τί δ τεκῶνον σὸν ϑμλίώ. οτος ἐγλέυτο ὃ ξρέσπποὶ 

σφῶν ὅς. ᾿μιλήσιθ ὃσ' πρῶ πὸὶ περὶ οὐρανὸν “βώρε: “πα ρατηρνπέον. δὲ, ὅτι ἀ΄πενθείοισ' φλόϑεο 

λῆσ ὡσ' γμῆσ, ε ὑρμιίῶ ϑυλίωώ. οὐ ἐρμέασ, ὀρϑοιλ (ἀς. «δ χῶσ' δὲ τούνομα ἐκφυγεπέον. βαρυτοβ' 

μα, ϑχίλησ' ὡσ᾽ χεέμισ' οὗ »ἥ ἡ γοικὺ, ϑιύλητος ὡς λρύμντοσ'. ϑιίλητι. ϑιίλητα ὧσ᾿ Τὸ ϑυίλντοι 25" 

μάτων ἐλοίϑερον. δὲ κοὰ περιασο μϑβως,ϑειλῆ, ὡσ' ἑρμᾶσ. δὲ, ϑυυλοῦ,, ὡσ' φ᾽ μοῦ. Α λλωσ. ὅϑιε 

ἰρόγ μιλησὶ "ὦ ὅσ ἢ ἐππιὶ σφῶν» “2 ἀκ ορΘκη Χανν σία ̓σγαϊονσοντος δ κ ροῖσον πρόσκῳ 

ρον, κοὰ μὴ διιυα ῥϑῥεσ' ᾧι βφωτιασ' αὐτοῦ διαί τὸν χλωυπποῆοι μὰν μάποον. ὄνοι, ποῖόν 

δετιμηχανῖ τας 



Δ ν 

ἕ 
Φ : 

Νειφέἕλω». 

ῷ ὁ ἡροίκ λέ ταυτίπτοδα πὸ τὰ θηρία» 

ΜαῚΤ (θαύμα σοισυτα σοι δοκοῦσίν ἐομε νοῦ. 

5," "Τόϊς ἐκ ““ύλου λεφϑεῖσι τοῖ σ᾽ λακωνικ δὶς» 

Ατὰ ρτίποτ ἐς τέυγῇν βλώπουσιν ἑτοιΐ. 

Μα-:Ζερύσεν ὅσοι “τοὺ κα τοὶτῆς' Ξε: νβολξὲςὰ 77 

Ζιτοῦσι: αὐνῦν “τοῦ πόγεφ ρον τέζετι- 

ἔγὼ Ρ» ὀδοῖν εἰ σὴ ματοί κοι καὶ καὶ λοῖ- 

ΤΙΥ̓Φ οἰδῳοϊρῶσιν οἰσφρδ ἤρἕτκι κυφότισ: 

Μαιυ τοιδ' ἐρεδονγφ εἶσι ὁ ὑπὸ τὸν τοῖρ τὸ ΡΟΝ: 

ΞΡ" τὶ δῷ δ᾽ ὁπρωκτὸς ἐςγὸν οὐρανὸν βλέπε2- 

δύτιμνλαινῶτωι. αὐωξλορα 
τιᾶς ἰὼν τέμιψᾷ τὸν πιτὸ - 
μὸν ἑτέρωσε ρέιν. πρίνου, 

αὐλὰν βξαρου αὐ ὅ ιν, 

Φ μϑὴ “ εἰσ' «τίω ἃ [χα αΐ 

πυρόαν ἐχὺς ὑρᾷ ϑυύτερον δ 

ὑοῦ ἀληςξ Θχυ ϑρατιαν. ; 

τὰ οὕπτωσ' ὑπερυμιωϑησοιν: ε 

ποίεσε δὲτίωθρδύο τομὴν, 

ἵνα κοὺς “σὸν μὄν.χεστπερούω 

ϑήσων τοι. Μαϑυτιῶ ἡ αὐπὶ 
τὸ μαθέν ὰῦ ἀρθυμῶ. 

Ω ἡράκλᾳς. πεπενίκι 7ιὴ Ο 

Μα.ἄ σοι καϑογὸν οἰδρόνο μέιν δν δοί σός «“ΤΌ(Ι- προφτονγβοὶ ὀφιλόσεφοσ. 
Γ ὁ »υ λςγ. » Φπδ' ὖ 9 ,ὔ ἡηαὐέωϑε ϑύῤ. «δόὲ εἰσελ 

: συν». ΑλδὰὴῈ εἰσιθινα μη κειροσ' "ΟἿΣ εἰσ πὸ χ' ϑώνηνϑεα σοί μος αὐπφυ γον 

ἰκαρφ μϑύους,ὑφαὖϑ ρώπωνμο εφὰσμὶ᾽ ε ἰλονποισ, “πιϑαυμαίωι. μὲ δὲ ὑψ4. δυ απέω ὀχφότατο ἐκ ν7΄. . 

ὁ βα ἃ διώσφιλοςυφεσ κομῶτοις σραφεντοσιτονὶ ἐγιυκλήματοσ. Ἴλτοἷς ἐμπύλου ληζ ϑόσι πὐὖ 

οσ' ,χυρέον φλλακων κῆσ. θοι ἀλύων ϑρατηγήσουσ. ἄλαβεν Γ ἐχμαλώτοιό προανυ σεντος δ τπὸ 

λέμον δα μοιϑίνας κοὺ νι ἱ ιἰκὸς οὖν τούγκιόο. δγα τὸναὶ χμαλωτισμῆ φόβον δ. δγὰ ΧΟ ΣΝ χω; 

ἀμύραις πεσϑλιορκ βοῦς "" ἐρήμῳ νήσῶι ΘαΦ᾽ σ' οὐδὲν βδυντιτηδείων ἰὦ λαβξιν,ποδλῶ δὲ καὶ 

ΑΜεα ἈΝ ἁλωσιν συγνελέιοϑοι χρόνῳ διδὲμϑῥε φζνλῳ ὠχρός τε βι, ἐφινϑο,ριδυσύφειςγεγονίν". {πε 

ον δέστι Ὅόν ὑσποψυμῖ, ὅλ, τότε. πύλ᾽ικο ρνφάσιον. σφαμτηρία. Αλλως πύλος. μσοςπσλασίσ' 

οΥ πελοτρρννσον. ̓ταὐπτίω «Ὁ πιλοπννησια βιπολέ μῳ Λα ἐχυςπροίνα τα λῶν ὁ "αϑίωυαλωνορα 

τυγός, Φρέθιον φκοδόμεσεν. ὅϑερ “ξορμὼ μή, τί ἀξαλίαν ἐδήλου φϑ λαμκων εἰ. λακεόαι μόνοι 

γὼ ΧΡ λυ σοα φρύριον ϑέλοντες, ἐπίπσλέυσιιν σῇ νήσω,. δ ῦϑα σηισδύ μοι, αὐνόβρασὲ παι οσίουσ' 

δ οτοῷο ρουράσ κατέλ "πον. «ἀϑιιναϊοιΣ ὃν ἐπεμψανπυλλίωτεμα ̓ ϑρώτιαν ν ἀφ) ρανδρῶντου τονμὰ 

πὰ κλίέων ̓ βρατηγο. ἐλθὼν ὃν ὃ Κλέων μετοφλρραπιᾶς, Θταλξετρχφόνομ »»ὕτοις πυλνορκιοῖ, 

ὕσερον παιρετήσοτο. “αὐ χμαλωτεισλαβὼν, ἀϑίωαζε μγοιγδοὸ δι, ὅγ τε ὧν πολιν λιμὸν ὃν ὑπέ 
ἴσαν δοιὰ Φλαλιορίει, καὶ διὰ “κατα λεισϑέμει ἀθέων ἡσιμ ὀς ὀρὰ τές, σποΐνν ὠχρὸν ἴσαν. 

Ατὰρ τίσαστε διὰ τί ἀραιθἰσελϑεὸν δὲ μιὰ σιυυνοῖοι ἱαπέλαβε “πιυδ περὶ Σωκρατανκαϑηρδῥουστὰ τε 

φροντίον τ΄ - "περὶ ἐμιπίδοσ' ̓ασυγοεκνφότασασ' τὴν. Βολβύς: “πῤλεγιϑραύσνα. ἅτινα τὸ 

ἄνσικἀσππνῖ δὑθίσκυσιν οἱ αὐο. ἙἘ᾿ γὼ ὸὲ ΡΝ ̓ὡσάγρῦκθ., φησιν ἀδένου 3 περὶ Σ εἰς ρωπίω ἀ 

κρίβεςσερορ,οϑει ὁ ξολβὸ φνοῖ. Οἱ σφόδρ γειικνφότισ. τοι αὗται ὃ πὸ ξρ ἄγαν Φρπθς 

ζόγτομοὺ "ἡ ππιοὶ τίω δγ αὕοναν ἐχόντων ομά.Ομυρος. ΣΊ«σκῳ ὑπειὶ Δί δεσκι ρίοθογὸσ, ἐμμᾷ 
πϑζασ. Ε᾽ ρι θοσδιφώσιν. το ὑπὸ ἐρεβοσδιφῶσι. ντίςι σοὺ ὑπὸ γν φην»τουσι- Τ' διϑέπρων 

κτὸς ᾿ἰσωσέγγύθεντοντο ὄλεφον ἐμεφβλ μιταῖδος., ἐπεὶ ἱἀιόνιν διὰ τὸ πρωίωτῶ, ἀθρονομῶν δ), 

δάσκεοϑο λίγᾷ ανάγηι» ὃ συγει κυφότων αὐ 3 δι. Εἰς ιν ὁρώμτων, αὐ ὸν πρωκὸν βλέπει. 

Αἰλλβισιθῖναμὴ Ἰκᾶνθ᾽. Ἰ᾽ῤσωπο μή αθων “ξελελυϑύτων εἰμ τῶφ ροντιφηβίπ,τοὶσ' Φιλοσιζοισ, 

φισὶν ὅτι ἄσι τε αὐτὶ “οεἰσέλϑετε! ἵνα μὴ ὃ σωκ ράώτησ' ὧι ἡμἄσενπαυϑοι διαΐιξοντεσ. δέκα 

ν᾽ νκατεξο Ας Αλ ὡσ'ς δείδροσὺ αὐτὸ σ᾽, ἀντὶ ονομο τῶν “ϑαλαλαθανοσι (Δ μη ΕΘ’ πὸ 

2 χἱ 
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ρᾳστέγᾳ τὐ ϑέτιν λέγουν ΣΤ. Μήπω»: μι πώ }: «οἱ λᾺ ̓ἐπημάναύτων "Υ ἴμα. Π 
πὐππεμκφνοσ ΤΣ γμέ 
ϑεδρ: ϑάνὰ πυϑοιτορείονς Αι τοῖσιρκοιν ώσωτι πράγμα "σίον ἐμόν: 

εὐτὺς ἴφα πρυπέσιν ὅπυϑιν Μα- ̓ΑἍΝ οὐλοῖου Τ᾿ οὐ τοῖσι πρὸς, ὧν ἄτρα 
γόρασ. νὴ οὐτοῖσ' ἑξῆσ' αὐ- ἐξωνα πρίν πολὺν εὲ 4» 9 γ ε5ὴ χρόνον» 
τσ’ «μγραν ὁσωμ ράτησ'.. Στ Π ρὃς ΔΗ θεντι ΕΥ̓ Ρ τύδιε ἐφὰν εἰπέ μοι. .Ἶ 

Γι ρυσ ϑεζρτί ταῦτα. ἐ - 

σελθὼν ὃ δ πρεσβυ τησ' ὃ ὁρα Μα ,Αφρονομε 'αρϑρ οὐν ΤΆ! ̓ΣῬυτου τὶ δ τῇ, 

πὸὶ ιλοσίζφωνσνκθύν ἃ Μαωτϊεωμεγρία: ΣΦ τοῦ ποιζγί δ: χεήσίμομ, 
ἔακα ἃ σφαῖραν. ἀχοντ ΜαΓὰν ἜΡΕΕΥΤΟΟΣ “ΞΡ ε πέτερα τ ἐκληρσλικήν; 

΄!. ,δαγράμματοειφακ 

᾿ἀσιναιασ' διείνινυσιν ἀϑϑονο Τὸ Ὑ» σθφμημια δα μογικὸμ μδὸ αίσιμον . 

πων καὶ ̓γομετρικώμ. Μαάυτε δέσοη γϑσατοίοδοσ ποὶσηισιδρίς: 

Πότερα, ̓τέν κλυρου λικ ἰμ. Α ει μδβῥαϑῆμαι ΣΤ. τισὺὴ λέγ οὐπεήϑομο. 
ὠφγροικ Θ,ταῦταφασ.. ΟῚ 

ἰδυωτηκω τίὼ ὑποκλήρε Ἐπεὶ δικασοῖς οὐχόρ καϑη ῥϑουσ. 
» 3 “»»Ά 3 ᾿ ) 

διϑὸ μϑῴηνοτίω τελοῦσερ. Μαιὡστοῦτ κι ληϑῶσ' εἰ κὸν ἡ χθίον. 
ἐπειδὴ ὁ ἀνμιεοιλειμβα ΣΤ. Καὶ ποὺ κικυν εἰς εἰσιν δὶ μοίδω μι ὁ τοὶ. 
γοντεσ' αὖλιν πολεμίαν, " Με. ἐνταῦθ ̓ἐμᾳσίνυὐδεγ' ΥΣ ; ὀρίᾳσ' 
“οὐδ᾽ ὁγομκόντοις ἐκβά Ἄλον 
νὰ λθλ ρον τ ὐολῆο᾽ Η 7. “πκρατύτα “Τοῦ μακροπουρρω πάρψυ. 

δεονεμον Σ κλαρουχικίω ΞΡ" μ᾽ ὑπὸ δ ὁ ὑμῶν πορυτοίϑῃ καὶ περι λίχ:ς 

εὐταῦϑοι λύγφ τίω ὈΣΡ 

κίω. κληροῦλοι πος οἱ γμωρηὶ, διὰ δ τοι αὐγυπεῖουσ' ἱλήρῳ μερίζᾳν “ἰὼ αὐνὴρ' πωρήαν . 

Τὸ δ σϑϑισμα δυμιοτιίκόν. ὀναι ἢ Ὡ πρόσγω ρῆαν ὁ ἄν! τοῦτο ἀθἀκ τον ἢ τοὶ οὔτόμτι διμιυζελὶσ 

μωϑημα ἀριδίμῳ συμφῷ' ον. Αδὲ μϑὰ ἀθὴ μοῦ. χορογραθίαν δείμκνεσιμ. εὐταβυτινδι ονϑεν ἕ 

ὡς “Τῦ) δ᾽ μοϊδεμιόταυτοτείρονγήσ φασιν ὦ οι δὲ δε μροῦσι,κοὺκ α τέρω τησιν δὲ ἐἰνωλ Ρ̓ “τὸ Φιλοσά-- 

Φον, δ. ἐναναηζφουσοι δυυθα τοι. Ὦ δὲ ἐϑησ, ὡσ' τοὐτὠληνθοὶ ὡ ̓ῷ ῳ τήσει. ὧσ’ του τόσοι δοϊι ἀπ ͵ 

κὸν χυθίον, ἔνῳ ὅ καθήλδροι δικάζουσιν. Ἐ᾿,πεϊ δ) αςοὶς οὐλὸ γῶ “κατη ρει ἀφηναμωρμεῤποιζϑοι,ὡς 

περὶ ταὐδυκατήρια μόνα "ρρληβδμων, “τοῦ ϑρα ον ἀμελούντων. τε "» δέκοὶ δεμοϑϑέψεσ' ἘΝ 

ὅτεποιθ. Τὸ δὶ  ὅϑαπέτα “τοι μαὶιρά διὰ ἤρλίβα: λέχρι δὲ ἐπίμικες φιὶ ϑέσεως, δ) κοὐ μά 

ἰκρις ἐκλήθη. ἐπιμύκασ' γουλδνν. τυλίνῇ δὲ ἡ ὁ μεάϊοις ΡΣ διὰ καϑεῖροὺ “τοῦ 0. δὲ Ω ὁνισιωτησαὐ 

“τῆς μακριδίδ'. ἣν δα αἰπαλὸσ οὕτω λυλϑλθος κλινό ϑμθ, δέδγα ἼΡ: ἃ-. ἰλέγηρ δὲ μάκρις, 

ΘΟ: Ω ἱινμλάσων μία ὴ Ἰκαρθ,. ἀφ ΗΝ νομί ζουσίπινεσ' ἐἰρῆοϑς Ωο ἰνί ἄρον “πἰλαπς. Υαϑλ 

ὑμῶν “ἄψυταίνν. ἐσφό ρον σβυτών, πλέονα φό; ρ "δύλουσιι. δαλοι δέρυν ἁπλώθς, Εἰωλαρούλα- 

σεὺν δὲ ἀϑηψοῖδοι κρατήσοντες αὐφῷν. "πρὸς ̓- χρόνον δὲα-πήντησε ῤ μῖκ' “Τὸ πολέμν ὀρῶμα Φὰ 

λ ἐβεωσδαιίερϑντον αὐ, “Ταῦ Φιλοσύφου. .ἔπολιῦ ὁ ρίκησαν δεαὐπἐυϑἀϑεναῖοι μεποὶ περικλίους. 

᾿Θμάλιρι χαλκιδέας. δἰρυβικαρὶ ὅτω πρῦσοὺ πεθιτοί τον κα ἡθέσ᾽ διλοῦ ριαὐ τὸς ἐπήνεγκε (1 

“ἄδυτα ἐσον Τα σ2επρνχόθ. Δ κατεαθνίθν: περικλύας δὲ ϑραυτηγούγτοσ, κατοσροψαοῦς αὐτὸ 

“πεῦσοιν φυσι φιλύχο βν τώ οἷ "μὺῷ ὙΠ ὁμολογίᾳ ἰκα τα σοι θῆρα. περνίλὴς δεύτων ὑπὸ τουδὶ 

ἀθηγρίβουσ' 



Νεφέλαν. 

Α. λλ᾽ ὑλαι εδοῖϊ μὼν γρῷ ̓ φην"Μαδπο φν ῤτηὶ 
ΣΡ ςὐγγυσήμώμηοὗτο πον ῷ ρϑν τζεσος 
μὲ - Ταῦ τὴν ΑΦ' ἡμῶν ἀπο ρι εἰρ πόρρω πάνου» 

ὲ Μα. ἄλλ ὄχι ὀγγᾷ νήδϑ Σ ξιοϊμώξ εϑὰ ρα» 

͵ φ ἐρευ τίσ δ οὗτος δὐσὶ ὶκ ρέμαῖθ [ας αδή Ρ. 

'Μαιά υγὸς: φρο Ὡς αὐγοισωκραίτης"ξρισῶ κροίχῃς 
Ἢ οὗτος αὐ κιθόησοι οὐ “τῦν μοωμέλρι 

ΟΜκ. Ανοὺς μδῳ ὗ ἤυσὺ εἰκλνάέμνοὐ ρρ μοιῤρ λέ; 

Ε ΣΡ. Ὡσώκρατεσ' 

Ὠσωκ ρα τόδε «δῷ «χἠμεκαλές ὥφέμερι. 

φ" Ρ ρῶτομ “δῳ δ 77! δρασαῤτιθολιῖ κάτει χέμοι» 

ἊΝ 
; ἀθίωυ μδουσ' ἐπποὶ ἐσίν εἰν πὸ 

Λύμῳ νιν σοτουδ ἀβανπ, 

διὺ “ποῦρυτοῖθα “κισ' φόροις 

δε ὑπεζρορτίοϑ. ὀρβραϊϑηναί 

ων ἁπητειναῦ πορηρυ φό- 

ρουσ' αὐτῇ. Αλλωσ. τού 

Φιεσιν ὑρρεψιάδησι, οὐ ὑοιτ- 

στχσ' ὁ περρα “ὦ μκαιϑητο) 

λεγόβϑρμον ὝἫ ὁ πιρρα πέτοῦ) 

μαϊε ρα πόρρω “τόν. τι νο 

ϑ. διϑν, ἥρνυτος ἄραι ον,οτι 

μαϊιρὰ Δ λμήκησ ἡ δ6 -- 

βοια: ὃ δὲ ἕωλ αὐϑεσεωσ' χοῦ 

τὸ Φόρων ὑξέλαβι. «πρα 
συνλεροξα πῶνοὺ ιθιφ ρονσὸν ἀλιόμο τα σοί μϑυίθν ϑῥπερικ λον 

Ὰ δυβοιαν “έτεωι τοὶ αὖ - 

᾿ ΕῪ αἰρουσὶα ὡλ πολύ. τοῦτο ἔδοξε ὧν βρυψι δα νοῦν “ὁ πα ραπέτοι ται μακρὰ πόρρω “πάνυ οὶ 
διὰ τοῦ ποζφησιν, δια. 5» δὲν ὑμῶν καὶ περικλίουσ' “πεύρυτοίθη. ὙἼοῦ πεῖν Φ ροντῖξ εΤέ. 
οὐ το λέγᾳ: ὅτι προσίκφτο ἀϑίωαίοισ. γράφεται μύγαιιαντὶ “Τὸ μεγίλως: “ἐδιφροντίζετε, αὐντίτο 

μυτωβουλόδεϑε. ἐπ ̓  δὶ ἡμῶμ, δηὰ τού πόφισι δὲ Υ̓ λυ ρογραθίᾳ σιμόν ὄν ένα: «ἐπεὶ 

οὐκ. εἰσὶν οὗ τοὶ ἀσυγθτομές. οΦῳὶ ς τίσ πὰ οὗη»σ' ὁ ὑπαὶ ὥιακ ρυμάϑ γασ. αὐτί ἢ φλύπο «ἡ εἰμὴ 

δὲ» ὁ σιιύποι ξις: ἰματοὶ δὲ δγαοναν ̓ ς προτοίασετοι, »σαμιαίνᾳ τλέόομα ὁ Φέρειμῶ μϑὸ οὖν ὁ ἄγει δ 
Ἅδι, ἀλλοισ δὲ σημαινᾷ ἄλλοτι ὥσπε Ρ Δημοιϑένησ. φΦῳ ε αὐ ἡμᾶς ἀππτήσωσιμ οἷ οἱ ἑλλίωερῶρ 

νιν Ὁ πτωρῆκ αι ϑεικτίρων. εὐντουϑεὶ φβούλοτωι λέγφν: ὅτι ὑσϑεθέμεϑοι ϑερε μωϑθρα ) λέγ, δγιὰηὴ 

μετέωροι ὄνῳ αὐτίω ἰεῥε μω ϑρίω ἐςί ἢ σκοϊοσεὶσ᾽ ὃ τοὶ περι“ δύοντα ὅ4α ἀθυμῶν ἀσποτί-: 

ϑεοῦς.. Αλλωσ. πώρογκύκλημα. δέι ! ποβίερυμίκοϑς δὲν Σωκρατίω ἀπλκρεμαξῆι και . 

τθλ γύην ἐσελθόντι κὐ ϑεα σούμϑμορ αὐ γοῦτω συϑέϑου. κρε μασὴ δέλύγυτω, γα. “δ οὗ τωσ ἐν 

τίω ἀξ μυπέω βὸν ἄνω! πρεμαμϑῥίω. γλοῖου δὲ κοι, ο»Ὁρδ τοι οὗτῳ ποὐρεγιγὲν αὐνβναβματι. 

᾿Αυτὶνιμῶν τὸν διδά εν βαν αὐοὰ οὐκ δε πρδτον “δύνομα. Αναξόη δῦ. “ μαθετῇ λίγφ ὀρρεν 

ψικϑισὶ κοὺ ἘΝ διον οὐΐι ̓ κ ουσίμου αὐτὸσ' σὺ ἔτησομ. Τ ̓ἰμεϊιαλϑσ᾽ ὑφήμφε. ιαὐπὶ “τῷ 

ϑνιντί. ̓Φἐφήμφα Φρομῶν. ̓λὐπρ φρονῶν τὰ ἣν» αὐδρωπῶν. ΑἌλως: ὦ ἄρν. ἀλέπη: ὴ ὃ σωερα 

τησ' τίωϑψμν, σειλίωῳ πὰ γιμφαίνᾳν. : σιμιόσιι γευλκοὺ φαλακρῦσι ἰ-“πὲρμζονίοον οὖν αὐτῷ. ἐσ 

Ψ τῷ πορὰτιρ ζρρ. σε! λίωου φωνίμ. ὃ γάρ πῖνόδ ρ(θ δ) αλεγόμϑρον πποραγοιαὺν ἣν σεἴλο 

νὸν τ ὀλυμσιῳ,»ιοὐπγρυδ αντῷ περεέθείεε λύγονδ. ὼ πῦλας ἐφϑμιῷε γῆ πίε. ἐαδζᾷς γβ" ματα 

μοι δγαππημπενωνιἅ μα, δὲ ὡς ὑπεριιφανοῦντοσίτο) Σῳ μρρμθὰ τῶ ὁ αὐθριλπινα, κὼ ομθεόϊσ' ὀντοσ' 

αὐ τού δυύτι μεπιωρολίομσ ἰώ, οὕ τωσ' "ἐφήμρον ὡποιήσεν αὐτὸν, καλοῦνται ὲν ἔρονποι.. 

} Αφοβαῖρ' κ περιφρονω τὴ ων ὑλιον. αὐτὶ τῶ περι γοίζομοοι σὸν ἡλίορ. ἦν “ύγου δρόμονὶ ὡ4 

πιβαίνο δα ἀέρι. δὰ τοῦτο γε κο μυπέωρορ αὐτὸῳ ἐποίησε ἰκαϑήῥϑρον. ἔ ἐγιᾷ τα δὲ μος, 
Κλ ὁ τοῖσ' πολλῦνσ' ἀσεθ σοὶ δγὰ δ λίξεωσ' «ἴσον καὶ Ἐθ᾽ ᾿κατὸ Φ ρον. Αἴδλως. ὅτι περι ρογαᾷ 
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Αἵ ριοϑφανουσ' ΕΙ 

4 5. δἍ ὡς έν ὅπειόδου περι δκοποῶενς ἔπον τ οἰναῦτοῦρρ οῦ τοὺς ϑεοὺς ὑσερ Φρ νἕσ: 
τρρατέσειανι κφρλυι Αλλνοὐκα» ὁ ἐξὶ εἢ εἧς ὦ περισω ὥ χε) αὐπποτε 
ἈΝΤ ΓῚ ΚΑ ΨΟΑΑΥ Ἑξιῦρον ὃ ὀρϑῶσ σοὶ με τίωρκ προ ἵγμα τοῦ» 
θιΦρογω ἀμφότερα εἰσ' Ω Ει μὴ τε χύω ̓ μόμ μοι αἱ τίω φ ρονπίδα, 

εν ἁνούμωϊν οὔδαταιοτυπε -. ΑΛ (Ἱὴν “ὐόλων Ἢ σἴδ' ἐσ ηὐνὸ μοιονι ἀξ ρα. 
α. καὶ ὑλιον "ἡ νεφίχ΄ 

ἂν ὁσοτοι ον τοὺ ἐφρόντι Ειδῶν χειμαί, τώνω κοζτωϑεν ἐσικ ὅππουν, 

ζυκαἰκφιλοσιφῳ ριον Ὁ Ουκαῦτρ ̓ὗρον οὐ» Ὁ αϑλ ̓"γὴ ρίᾳ 
θιὸν ἑαυτὸν ὁγῶτο. ὑπίῃ ἔλκφ πρὸς αὐτὴν γέ ἰκμάδα φξδλφ ρομ τή δυς' 

αὐτὸν μονομοῦ ὃν ̓ὑλίον. : 

ὀρρεψιουλεσὲ, αὐτὶ τῶϊεα. π [ΩΣ δ ταῦ τὸ τοῦτο ὝΣ “τοῦ καῖ γδ μοϊ. 

,παφροιῆ μόρον Οὐ δννινα 5" τί φῥφ φρονπής,λκ τἰκμάδ' εἰοτοκοίρδαζε 

ἔποτώηντῈ ροῦ, «ἢ "ιῶρτὰ ϑενευ. κα τείβε᾽ ὥσωκρα Τί δον οτἐμὲ 

“βοισύον πλύπιατα ὅτῶ ἵμαμζκδνδο ἔνς ὧν περοὐνεκ:λή ἔλυϑα- 
ἱκαλθται “γιδ ὀδιθλκίηα 

γυδγοργκοὺς, τοι λοίρος σῷ λϑεσϑὺκα τοὶ τέ ερυβυλόρϑμος μαθεῖν λέγέν, 
καλοῦσι, νῷ δὲ τίω ἐργεμιά 

"» οὕ τσ’ ὑκαλεσεν ἐφ᾽ 

ἢσ' ὃ ὁ Σοἰιρατησ᾽ ἐκρύμα ́ 

π: Αλλωσ. το »γ9΄. . μυ πέρ ρόντι ἰκθίον. μ ΦῚ ἢ ἐἀλεί τορίδις κοιμα ν ΤΟ . ἄφε Αὐήγφρογᾶφ, 

αὐτὶ “Τῦ ὀπὸν περινοῦσ κὶ περισι οπεῖσ' Ἵνα διαξάλᾳ τὸν Σωκράπίω ὑπ ρονοῦν του ξ,9ε5 

οἷν. Αλλοὺκ ἀπὸ ὁ φλλγῆς ἔπφ. «λλοῦϊι απαρφλγλιω δμυαὸν αὐ ΤΑΝ ὄμται δγαεφῶναι ὅδ 

θα. Ε᾽ ξεν ὀρϑῶς. αἰμριρῶσ. Τὰ μυπίῳ ρα" τα  ὑψιλὰ κ οὐρα. “ερὶ ἐγυπωρ οὶ 

“Τοῖς Φιλοσύζφοις τὸ ζυτήματα ἀπλλαισ λιλαδὶ ἀλδεξείκωσιψνχφὰ δὲ κα αἰτία, ἰὼ ὁ Σωκροΐ τ- 

τς λέγφ Λυπτὴν ἰρῶτα μξασ' εἰσ’ ὃν ὁμοιὸμ ἀφ' δῖ. ἀσρλογξιχοι πρὸσ' τίω ῳώτησιν μᾶς 

τέροντος " ὁ Σωκράτισι λέων τω κἀτίαν δεν κ ρυμιαμϑρθ,, ἀλλουκ ἀπὸ Σ Φι ἐμρίφισι περινξυποὶ 

μιυπέωρα πράπματα: ὅμοιον δ ὅθ πε γα ἃ αὐτὶ “Τῷ ὁμοιθλε πο μα ἐνχράρ ὴ νὴ ματαίαν. ἀὼ 

ἼΝ ἢ πυποὶ δι “περρέλορτα Ἄνσιν. οΟ ν ποὶ,οἱ λλ λιν βία. αὐτὶ “Τῷ δ. γα (ριαή “ως: αλλὶ ́  

Μαλον' ἀκούσια ϑισαώναϊοτοσ᾽. οὐγ, ἀλλῖίμω. αὐτὶ “τϑρδιὴ ΝΡ Τω ἰμμἀδλαυρυπέτι [ ΓΙ 

τπιἰιὸν ἃ πμιμώ τατον ΦᾺ ψυχάς. φαο δὰ Φυλόσεφοι νὴ “περὶ πίω, ρέτεσιν “μὰ ἀφ ων ὁ οἷν 

περὸν. Ἰγβάριςε ρὸν ῶ λξαλλφν. τοῖσ' θείοισ΄. δγαπταῖζᾷ δὲ τὰ Φιλοσίφων ἑκὼμωσῇ α. λόγος ΧΟ 
κώνοις, ὡς Ὄντωσ' ὑπλασθοοαι ἐσ ἑ κυντέω ποὶσ' ὑπίιᾳ μϑμασ' οὐσίας ὑγάε, Καὶ τὼ κωρόωμα. 

ὅδος βοτώμησ' ἀγρίου πγὰ πέρσμισ'. «Ψψυῦ δὲ "τίω " σκάφομ λύγᾷ: τοῦτοι δὲ μὴ “περὶ δ αὐτάφνο-- 

ῥόψωγ λαλα νων τί) δωύα μιν ἀυλαυσρό τοι ΤΥ τῶν δῳ ,ἐκώμοις ὑγρὸν ὑδιαπώ μϑμον, ὀπτὸν Τὸ 39. 

Ραένεύθοιι καϑισοξ τοῖν Η φρογτὴὶς ἕλκᾷ δέον ἐμγτεὶν. ἢ τῆν ἑλκᾷ τι ῤδωμιαιὸδὲ ὡς δγω - 

“ησ' σιυέλᾳε τίω φράσιν. ὦ ἀσοιζφὰσ ἐποὶ ἩσῈ "Ὁ δειλούμδρον τοῦτο δὲ πρῦσ' πίω “τῷ βρεφια - 

δὺν ἀμάρφαν ἀν τηδιείως ὃ ποι τὴς ἐποινδεν ἀδγανόκτον. Ηλιον; δὲ, «τα τι. «»Τϑιν 

ἰωκτέρχυτοιι καυτοὶ ὁ σιω πο μῦρον Ἴ φϑυί σοιντι δὲ αὐτὶ, λευλείωται ον’ εἰ Ἰρίωϊῃ. κοὺ. οὐκ ἐκ μέ! τῷ 

αὐτοῦ μνεμονόν4ν ἀρισοφανις. 

Υ πὸ δ Ὑκὼν. 



Νεφἔλων 

Υ τὸ ΤΥ τύκων. χήσων τιδυ σκολωτοίσων, ΥὙπιδ τέ. κι υὐνέτεαιν 
τὸ στς λεῦ 

Α͂ γον φι ὕάα τὸ χεύμα τίνε γυραζομαι Φανα ἡ 
τ ᾿ "ἣν που συνήθει, “ου ᾿ 

Σῳ Πόϑεν δ᾽ υπυχρεωσσουν τὸν ς Λαϑεσγνο ὁμδῳ 0δ᾽, λει υφήλυτας,χφήροισ κα 

ΣΤ' Ν ὁσύς μὑαὐύτρι ἱ-ποική. διφνὴ φαγέμ., ἌΝ ,ἀϑύυνοϊοι ὁτό μα Δαυφεῦ 

Αλλὰ ἐμεδέδαξον οὸν ὕτορον “τὶ ν σῦιν λόγϑιν,. ον νείμρ διὸ φᾷ 

Τὸν μηδὲν ἀρόγδον Του μι θοὸν δον χρν᾽ αὐ: χὶὼ δἰ αφεν Ἢ τοι 

Π ραῆν μῦμϑδμοώ σοὶ κα τορϑήσειν ποὺς θεούς: σοϊσ' αὐτοῦ “ποιήμαιδν χε 

Σω Ποίους ϑυὸς ὁμιᾶ σύ: “ρώτον Υν ϑύοὶ τίω σωνήθῴαιν, “οὺσ' χεδινν, 
, φφλίτας ἥσοις καλέ δι 

Ἡμῖν γόμιημοῦ κὔξε ΣΤ: τ} δμμυτὴ ων δτωτωχούλημεα 

ΣΙ δα ρίοισι, ες" Πὲρ ὀνδυζαντίῳ : ἐμιμθραν αὐφρὸν Φεῦ: μν 

στρ» Βούλᾳ τὸ θεία πράγμα πεϊδέναι κιφιῖς,, ᾽ σ᾽ αὐνήσειε δ δου ἄβαναι 

Αππ ἐσὴν ὀρθῶς: Σ Φ ΡΝ δῪ ἴτσερ ἐϑήγεν. ρδνάπιπέωμ οὐὲπ ώψῳ μϑῤ 
Ὧι μαῦντὲ “Τὸ δωρν4εὴσ᾽ ἱλὰμ 

᾿ βαψετοι μηδέ χεύρης παιὶι ρὺσηδύν ἀνδρὶ πίνετι. ν Ἰώ, λεύμαπένεχι ράζομει του τἐσινεῖς 

ωΐ ἐχυρὸν ἀφο ρου μ' αἰ τἐμδονυνάφλον σον οὐσίαν. δον : νοοῖ ρισικϑὰν (Δαλα. " ὅϑεν δύποχφεῳ ν 

σου ὸν ἐλαϑεσ,. ὡς ὑπὸ φοσάμα τοστιμὸσ' οὕ τωσ᾽ ὀσήγευγι ὧν λόῃρ. θυϑουμόρ Ὁ ὁν τῇ ἢ σωυηθέᾳ, 

σπυϑιυνῦ ῥβροι ὅρκαμινὸντωμλύά,σίϑεν δέσιιυεβη Ῥίσϑοι τίω νόσιν. δυδκακθνοσ' ἐξῆς λέγά, γό 

σῦς ἐμὲ πετριψον μππὶ κυμοκπϑίας δετιψοσφεσιμαίτίασ, τλαδ σε μ, “πρϑλόιου γρπεστὸν δανεῖοις. 

ΝΝόσυσμέπέρ ψερ᾽ ἐστ καὶ ὠρμιλιθῶσ ἡόσυς, Δ λ ππτουδ φίφαν'δκπτανε ρονῆῥοι τκ. ἐλοντῇ δου ἀξιν 

πα τολααιλώμαυτοσ. ἐπέριψε δο]ον βερψε (ίαυτεσδεποείψησε. Δᾷμὰὴ Φαγ' "καταναλῶσαι. 

δεν". δα πτοῦνν ρδ ὰ μασι ὅτι πάδύς πέπποι ἢ ἐβοντίωρ γόστονπρ δξοναήμν. Ο μῶμιίσοι. ἀντὶ τῶ, 
ὁμσειύϑεμὲ ΚἸ μιϑόμσοι πιλᾶρ,ὀμνὺμι Ὑν ἱϑεῦγγδηον συ! δοιιυον!. τοῦτο ἢ ὁπερὶ μα δγαξδλὰ αὐτόν. 

Πύΐουσϑεσσ'. Ἰκύτω Ἰσῶς οὐν. ἢ ἐοϑς δαύαυτωι πρὸς τίω δγαξολίω τοῦ Σ Σωκράτοι, ἐὡπινισδγέβαλ 

λον αὐόνι ὡσ’ ἡσεβ. λύμμτες περὶ δῦφον ὀμινὶεκαι, νὴ δναλείεβνόνα Δτίω -αλοόταν ἡ " ἘΝ τὸ! 

αὐ ταιώςοβ, Ἰσάἀπομνυμονθόμασι ξεροφῶν ἱσορθ λέπον, τως. σρλλαίκισύθαύμιασοι τίσι σρπὲ ΕΝ 

ἅπει σούνα ϑηνοίδσς γράψαντες, Σωκ ράτη ὡσ’ ἀξι ὃς ἐδ ἐνϑανδγου ἣν β'πόλᾳ ἀϑὺπορασόλί ων "ἐόν - 

δια ρφυσι Σωκράτησ' τουδὶ νζουσ' δγαφοέ ρῶν, καὶ ξεῤαόμι μόγια ὠσούτων « ἄηρι οὖν ἀσσίλεον 

ανομ ἂν τοσαὐ το ϑεδσ᾽, τ λόγον ὠκδεκτέον ἡ ) ὑρηρλνπραῃμονέντος ποῖον) ὁμεόσει γϑύος ϑέῶν ἡγόνε' 

νὐναφτον μϑδ,γρι ἡψηΟδίωνα κὶ τὴ Ἐνρωνὀμηνδϑύπερ" ἡ ἧουδ ΠΑΡῚΚ ρόγον ΦΡτων ὅστιγοις με Γ " 

ραν νοις ρίγορ δ δὐτϑὰ ἀρ Χο λυ σρενπουᾳ τέω) «μόρων, οὐσυλυμ’ασίελ ἐφομθμ. Αλλυς." 

γρϑτοφεσι, ἐπεὶ ἐκᾶνος δάρων ἀσιινευρτάτως πεν, ὡσ' γομσμιξ αὐ ρδικα τοι θήσειν ρυδ ϑε Σ ἀμ 

ἀλφῷ 4, ὁτρίους ὁμᾶ σὺ ϑὲξ7. ἀχϑραθοισαὐτῥόγφω μ μ᾿ ἐϑεύις ἀλλ ὅτι ὡμοσενώσνομισμαι ἰμαὐτοιθήσι, 

του ϑεούσ. Σ,δὰκ ρερὶσιν. “Τῦ) νομιίσμιαηγσσημιαίψονηρς δύο. ἧντε νὐμι ́ ἴϑος δΩ τύμμα ἡδύντε 

τὸ απὸ μϑύν γιλίι " , χρυσο, πὶ τονχαίεξ ὑορεψιάδλιι «δὲ ἔμτο: ποὐϑπρὸς δὐαὺ Σωκρἄηρυσ "ϑὲν 

«ἀπήντησεν. «ἰλλέμεξον. ἀμφόπερα. ἔδει γε ἐν πεῤντίσιν ὁ μυντε δέδα ὶ αἰνν πω νομίσματι. λε ; 

πρρναδὲ γομ, σμισι φάλνο κεχειοϑεδυξαπιοι σι διδωρικϑθπε. εζιοι Λφυωλυμάνφαν δωρίζεοῖ 

“πλάτ ἢ πει συίνορῳ αλεπέλανοικ βσσιμ, ονδυζαντῖ δηρύσι δαρίοισι νομίσμασι δεδ)}. Αλλωςἰδύκά 

Ψ μη Ξ ἐυζαντί νόμισᾷ, ἐλά λις ΑΝ ἂν ποῦν νὴ ΓΑΙ Φαυλδϊαρν. ἁτεσι δῳ μρᾶν ὑή χὺδ Η ὅτι εκ ἢ μύτουλον 

(ὦ οὐῷ ὥμρνομ. Βουλή τὸ θέα πράηματ ιχὸς ϑεὺς ἡγοῦ μή του “ἥϑα π᾿ αὐγοισ' νομειζο ϑῴους 
2 {1 



Αοιςοφαίουσος 
᾿ “τ᾿ Π) 5.90) ᾿ : ; ᾿ 
τ΄ ἡ δαλέγᾷο αἰρπαδηα δ οἱ Σ ως Καὶ ξυγγεμεαϑοτοῖῆς νεφέλιισιν εἰσ λόγος» “ 

ὃν »τλἀβιοδίαῖ δεμτωσ᾽ μὲ τ ΎΝ 

γ(λαισὶ τάμα. Δαίμον Ταλου μετίρασι δου, (Μ9 στ ΣΤ. μάλι φξυοίτε. 
σινοὼςεὶ ἰλιγτκαπνῶσ. Ι ᾺΨ.Ὶ ΑΗ ἜΒΕΥ ͵ 

“τοῦς «σα οἷο’ ποῦς ἡμια" ΣΩΚαϑέξετοινιω ἐ πὶ γὸν ἱε ρομ σή! μηποσῖα « 
φασ' θεοῶσ'. τὸ ϑδιμηδὲ ν)σ' 
ἄβ,α ἱαπνοὺς κοὶ σκιὰς ᾿ 

πψεφίλασονομάζομδρ εν ΤΟΥ σέφανν"Σ Τ.ὁ π)71] σἐφ αὐ. μοι σακρα τ 
“πυλισ᾽ ον αὐτολυΐκω, καὶ δ ᾿ 

σπνὲσ' ἀποφαίνᾳ ἃ σκιῖ. Ωρσερ μεοὸρ ἀϑα μαι οὐ σωσμὴθύσε τι. 
ὃ μοφόρτω Ῥιλοσίφων ον Ἢ ὃ ; 
ἐιγράφά" ταύποισ εἰνοῦ! ϑε Σώ Ου κ' αλα “πῶν τα τιν τοῦ πους τίλου οὐδ « 

«σ, ὑπειδὰ ὡς ἐφνιϑρ, περὶ 

“τὰ οὐραύνα μᾶλλον ἐππτόκν ται. Σ κί μεποδα: δ κ αν σμι ἰμιποδα λέγοισιν ἢ εκοἰνὐδέ- 

Φασι σμκι μαύδγον. ἰδγωσ' δὲ λίγον Ἂ χολὸρ κραβατίον. σικιμσποίφᾳμ δ χολαίνα πεῖρα, 

“τοῖς “τὰ λυίίοις ἄρμται, παρὰ ὁ σκαμβοὺς ἐχεν τινδ πύδωσ' Τουννὶ τοίνωυ λαβεικοὰ τοῦ 

τ πρρε πιγραφι: «κοὺ γοῦὴ ἦν Σοἰε ράτι, “περλθέινεθᾳ δεῖ ὃν σέανον αὐτῷ κάκῶνον λαβῶρ. 

ὥστ μεν ἀϑείμαν! ἀϑείμας ἐἰϊινεφέύλης, δύο “πο δα σ᾽ ἔλεν. Φ Ῥρυξον δ, οδλίω. ἀφὰσ οὖν τὼ νιΖ 

Φίλιω ϑεαν οὖσαν, θνητῇ, γιυκικὶ ὠμίπι ζκελωτυπήσοισοο ἃ ὃν ἡ "νεφίλν, εἰ“πέπτη εἰσ’ οὐρανό. χὰ 

τοϑαῤρὸς χύραν: ὧν ὑχμιφθιόλαζε ε- πέπομφεν οὔν ϑέω ροὺσ' εἰσ ἀπολλωμα ἀϑοίμασ', ε ἐρύοϑς σπε 

οἱ τῷ αὐχμό. ἡ οὖν τούτον γωὶ ϑέλου σοι φρύβον κρὺ λίω ἀππολωλένει!, «ὐπεῖϊει δὰ σῷ Ρὺυν 

ουδ λϑεω ροὺσ' ἐπεὶ ἀθά αντι, ὡσουκ ὧν ᾿ ἄλλως ποιύσουϑθοιι τὸν αὐχμὸν ἔχρισεν ἐπυϑία, ὀμὰ 

πὐφλνιφέλης, θυ στον ποίϊδας. ᾿ αἰκούσοισ᾽ ὃ ὧν ἀάμ, ἀὐαοι πεμαξ) τουδὶ αὐλλισίκ ραριμν ΒΕ; 

ἕίς οὖν ἀοιὸς αὐϑρωταῖν! γα" σάμι ἡφωνῇ, ΝΣ φρυξρ καὶ ν᾿ ἕλλᾳ τοῦ περὶ ὁ φλσφαγὴς Φωγόμτων οὗν 2 

͵ 3ὼν μκεχοὶ “Τὸ κριοῦ ἡ μδν ὑδλῃ εὐ" ἴω" περοιουάϑοι! ὁ ἀδυσῶ, “πυρῦμὸν, ἀπ πεπνἕγη “πεσου σοι 

εἰπὸ τῷ κριοῦ ὅϑεν κὼ ἀπεκείνησ' ὡλλίατομτος ἀύκλαται. Φρυΐθ’ δὲ ἐπολου ὄνθ᾽ Ἂ κριῷ 
εἰσ' τὴν δ κόλχωμ, ἣν σερισωϑ ἐται. ἔνϑοι τοὺ δο ἱωριὸν, ὃσ' ὑπὸ δ θεῶν λενσύμαιλθν γον, 

δύφ Ὁ ἄρᾳὴ ἡ “τῷ ἐρμ κα ματοικῆσας αὐτόϑι, τόψομα Σ λύλοιπε ζῇ τόσσῶι. ἐἰωτου του γὺ 

ἡφρυήα οὕτως ἐ ἐκληϑη. ἀϑούμιαντοι δὲ ἡ γεῷελν δηκίω αὐτῇ, σῇ σέιν δ)ὰ πτουὶ ἡ ποῖα σπερείηκε. 

σπροσοιγῥεῖσ' οὺν σεφαννζο ρῶν ον ἐωμῷ, τῷ ὅγὸς σφαπισυβδμθ᾽ ,ὑταῦ ἤραίωλι ἐουσ' σέστωςοιειοῦ 
ἼΤΩ ᾿᾿ σῷοι. ἢσ' "ἰδράματι σεποίηκο. Αἱ ἈλΗὸ ον ,ἀϑείμιαντ συφοἰι. λέουσ, ὑσρκῴτωι αϑοίμασ 

Ξεφαννφορῶν ὥς πϑ ἱφξον, δίκασ ἐς πραΐ ὀμϑμθ᾽ περὶ φρύξε:. Αἴλλως. ἱποῦτι προρνὸν ὅσε 
δὲν «ϑυίμαντο σιφομλέου: ἀπ ρτεινῦ ὑμϑνθ’ λέγᾳ ὃ γρται συφοίι λῆς πεποίηκε ἣν ἀϑυίμανχα 

ἐσεζφανω ῥόον κοῦ ππυρεφῶτοι (7 βωμῳᾷ “τῶ δ), ὃς σφα για ϑησημϑρογηκέλοντοι δὲ ἀποσφαν πῇ ς 

ὅϑνω αὐτὸν Ξ ποι ραγϑοόλϑρον ἡγακλία κ “Τῦ) ϑοινάγου Ρ 'νόλϑμον λέωντω ὡς σωζον» ὁ ῦ φρνοσ, 

δον ἵμελλῳ ἐἰμενοσ' πωνάξεοϑομ ε ἐπε οὖν καὶ ὃ ὁ πρισβ ὑτως ἴ ἐςέσπτιι ὃς τῷ πιρραφεί αατιῖρλ 

μα τεκέινον εύλδμθυ, δεδουκονοῦ! φησὶν ἐκόνραορρατολίσιᾳ. 

Ὑ οὺς τελου μδῥουσ. “ἢ μύου μϑϑης ἐνδόξοις δὲ μινσηρίοισἥϑαβαλλᾷ τὸ Φιλοσύφυμ μαϑήῆμα- 

τῶ εἷμα ὅτι μᾶλλον “τείθε προσέχειν δν γέροντα, ὡς θφοπέρῳ τῶπρω γλάτι 

Σ Το Ϊ δοὺ καθ μοωΣ ων τουτονὶ τοίνυν λαβὲ 

Λ ἔγάν 
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Νεφέλοων 

Ἡμᾶς ] οὔμϑῳ ΣΦ ὦ ταδὰ πἰ κερδανεῖν β Δ ἔγφνγλονσειτίᾳ 

᾿ΣωιΛυχέν γϑο σελ τρί μλακρότοι ἍοΟμ: “πο πτέλη. 
αν οὐδ τ 

Αλκ ἔχζτρι ἐμα ΤῚΣ Τομιεὲ ηὸμ δ ̓οὐψασει εἷμε. πάν διμοϑέν 

Κα τουσα ὄμϑῳ ος Ῥ πω “ὧϑ ληγενήσομοαν"-τ νης ᾧ Ἰρὶ περὶ 
; “τὸ σεφάγου. ὡς 

ΣΥΣΤΗΜΑΚΑΤΑΠΕΡΙΚΟΠΗΝ ΣΤΊΧΩΝ, ᾽ς ὑπαμοῦ κῃ ἀπ 
ἷ ; 4 “ρὲ . 3 ε ναιϑώνηρν ἐὴῃ 

Σω Ἑνφημεν χοττὸρ Ἰρισβύπεμ ελχ υπα κέν . γος καϑιιπῇ ὁ » 

ὠλαοτ αὐαξ ἐμέξωτ ἰδρ, ὃς ἐχτϑ τᾶν μετίω ας δὰ 

γορᾶσ αὐτὸν μα 

λᾷ “! ; μμαὴ δ πέρι μμένοσ' εὐ λόηις. ἐν μι ρδταλιρ ἡ δυλωῆ ὁς. νὔσομος. ἡμεπουφορὰ ζω τα κμ ροταλε. 

ταῦτα ἢ λέγων λίρους συγειρούφ αϑωϑὲν αὐτοῦ. πρὶ μμαοῦ ὦσε, διὰ Ῥ δ Ῥίθεϑοω “"»οὺς λίϑεσ. κρὸ 

λιν ἡ διὰ ἡ δ κρουναϑοα αὐγὴν. “παι ποόληδὲ, «δὰ τίῳ Ῥαχίτοται. ἐπεὶ παύπολα καλοῦ ϑρτὰ 

δύσβατα. Αδδω; ποῦ τωλέγων ἅμα ὃ σώ. εράτησ ὀς το ϑύμωτα πὶ δῇ ἐβων ὀρονοὺσ' λίθουσῃς. 
ἰωρούων πρὸσ' ἣ ἡλέλουσ, σωναιγουγὼν πὸ ἀπὸ τούτων ἡραύσμαποι βάλλε ὃν πρισβύτων, καϑιΐ 

τ ποὸὶ ἑερθαι οἱ “τοῖς οὐλαισ' ϑύοντεσ. καὶ διὰ τοῦ ποίζο τοῖς ὀνόμασι: σρίμμα Ἄν πίω. ἀπὸ 

τούτων ἐπ “177 ουσοὺν λατύπην. καλοῦ μϑρ δὲ κοὺ “λδ΄ αὖὸ ρώππων τοὺ κἀτεβεχϑθς κοὺ μὲ ὦ“ 
ταλοῦς, 4, ἀένσττον λυ Τρ ; ἐμμιατοιῆς πολνκρότονσ. 2 κρόταλα. ὅϑων κὸν πρῶ σίγον ὸσ 

δυωείας, οὕ τως ἀξιοῦσι γράφον τινές. αὐδρα μοιζονεπε μιοῦ σου πρλύκ, βϑν» Κ ῥόπαλον. “τνΦ 

θἰωσ' ὃ ὁ χαζό ῥϑρος ἰάλα Μοό ὃ ὁίκα το σκιϑυαζό, ̓ϑρος ἐπίτιδεσ ὧγτε ὑχεῖν ἔντισ' αὐτὸν ϑενοιμταῖσ' 

χρῶ, καϑείπερ κρότον ἀποτελῶρ “Ῥαρὸσ οἷν σι φισὶ. ν᾽ τὠῤφωνίω κδρθρωρόος μαϑοίπερ 

κρότωλον. Ἐχέβέμας μθῤε ἐφλσυίασ. ̓βαλλόμϑμοσ' γοσὰ ὃ πρεσβύτισ' τῇ βαπαππολι ἀπὸ 

σείεγαιι. δὲ »πορρακελόνε ἜΤΚΩ μϑβον. “ποιι ποῦν δὲ κυρίως, δυσθβᾳ εἷς τῶ «λθύρου. 

Οὐ εύσει ἡ ἥμε: “τονπέσινοἰ πούησεις: ὅτι μηδὲν ὦ ὧν ὑπιιγγνλλέ)σωκ ράτισ' ψιύσί). "πολερωθάργοιρζ ναι 
γύτων, λέγω δὰ Ξ Ξ οἷν μμάτων Ὡ λίθων κοὴ τῆσ' λαπύπησ ἣν ἐφαμὸμ σποιποίλην καλέοϑς, 

γδοήσυμοιι ππωππίλε" Αι Ἕλωσο τῇ Δίόνι σ πεύτω ἀϑροδ, ἐαν ἐλϑώσιρ αἱ νεφέλαι. λέγτοι δὲ ποι 

ππίλν Ὁ λεππό τον τῷ ἀλέίρου. ̓ἀφοῦ πορλιύεην Ρ λϑυϊουμένειν. ὡς πολλὰσ: ὴ χιὼν ἐππέλυ» 

γεν ἀρούρας: ἐπ, ομὼ ὑκῶμος ὅπε ἡδνήσηι τι μμα κρότολον σοῦ ππίλι, αὐὴς ἔσπξε ἀπρρατ πίω 

πὸ πάλιν τουτί δλιρομ ἀπὼν "κα ταπιοτ ὀμϑροσ'. Ε' νΦημᾷν χε": ἐσυσηματικὴ αὗτ 

ἀμοιβιώία τοῦ ὕμψου διϑεσίσ' ξεν ἐ εκ σίγων αὐ. ππρμρηκῶν περαμετρονίκατωληκποιῶρ ἢ 1 6 ὧν 

ελϑυτοῖοσ', ἐποικούσοιτε δξάμϑρωεϑ θυσίαν. "κὼ τοῖς ἱερῶσι έορθσοι καλθται δὲ ὁ μέτρου 

τοῦηρ αρισοφανὸ ὡς ἄπο; μϑυ. ποι : το αὐπουδὲ Η ἰκαλένται ὑπερόοροφα ἐπ τοῦσ' ἀπολέσεσι “πῶν 

ράγραφοσ Αλλυς δύφημεν χα" ταῦ του πρὸς ὸὲν ορεψιαδεν. πευρακελύνετοι γχὴ αὐὴὸν 
σιωπᾶν νὴ διφυμᾶν, ἵνα ἄξετωι. κα μηδὲν βλάσφημον θέν: 

Α μἰξετὰν ἐρ. ̓ ἀκατλαηῖ ς κοὺ αὐαρίομκτε. ὃν δὲ ἀέρα προσεύλᾳ τοι. ἐπεὶ οὗ ρεφέλο τούτου 
μεριίδσ' Φιλοσίφων λόγοις, ἀὐρα βούλωταιξναι ὁ πᾶν οἱ κοὰ τί ο ἡμῶν ἐν χῖν ἀέρα κοὺ 

σνόῦμα ἐϑογιωτίσαντο. Οἷς ἔλειρ. ὅσ’ " πτρρέλιφας τίω ἦν ραορίϑ4σιδδξβα γίρτια' 
ἐθρνλλῶ» Ὰ Φυσικῶν, ὅτι “πλατεῖϊ «οὗ στο κα γ0ι,0 χεῖτρο τῷ νἴμ ἃ ἀέρι» 



Αἰ ρισυφαύους 

Λαμπρὺς τοῦϑὲρ. . ΛαμιηρδτταρἬρι σεμναί σεθεαλνεφέῇ (δ Ίβροντασικερουν, 

Ὑ» ταν Α͂ οϑυτοφάνητώδεατοιμο τῷφ βόμ11: σμιμοτίωροι"» 
: 

ρφυ Φω 

λῶται: ἀπὸ τῦ ΣΤ' 'Μήπῷ, μευ τογε,ηρὶν αὗντου Τί 10 ξωζεμικατο ρελθώ' 

ἐρορο ἐβρ, συ Τὸ: ἢ μὴ πευνὴν ομεοθεν ἐλθθμέμ: δ καϊκοδιά μον χοῦ ξ 

ῥοιμι μϑερμὸς γῇ σῳ ἔλθετε δὰ τῷ δτρλυτήμηντοι γεφέλο: “Ὁ δεῖς ἐπίδειξ 18» 
δνλιοσ' οὶ δά 

γ6 δή ἐσὺ κα πον, 
γαυρος. διδῷ δὺ ξισζηῤλύμτου κορυφαῖε ἱεροῦσιχιο Ρ ῬΙσί 94 

ἐρύρωσ' ὁ πρνὴ Εἰπτώκεαν πατρ ὀσεβκήπρι οἱἐρὸρ » ͵ ̓ σατεμύμφαις: .Ν 

πὐσ τῳ, ἐπαιϑετε Ε, τῶρα νεἰλὰ προχῖ ὑδοωΐ ἡαυσύοιςοἐρυεϑε πρόλουσιι: 

ἱρ ἀχφήσοιτον Ημακπνλίμνν ̓ χυτῆ ̓ σφ όπελον ψιφόεν το μί μαρτ . 
μὖϑε Δουσοον 

Ὧν ἠὴ τῆν ̓ς Ἐπακϑοριτε δϑεξα ἀὐκῶρα ῥυσίανηδ Ἐὶς ῥόισὶ ω ρέσυία .-- 

γε ϑειεί. οὐχοῦ 

πω λίγο τὶς νεφίλασ' σεμνὰσ' ὡσ᾽ πὸὶσ ἐ ἐρίνψϑας. ἃς ἰκῦεπύμδνοι πρίν τωσ' αν ,δνμαςὶ λέγειν δ᾽ 

μενίδας αἰὐνοὶσ' ̓ οὺ σεμνὰσ' θεὰσ' προσυγορθυσαῳ Ἢ γα σικοπηλὸν, σεμνὸν νενόμιρεωι Β 1 » 

σησηκέ ραυμὲε ἀλλήλωΐ  γουὴ προς ῥχρήϑβων Ὁ νεφελῶν σῦρ εὐβάξη εται ἐμ τῆσ' πυκμῆς ἐκτρι 

μωσοὶ δίῳσ δὲ μὰντοῦϑοι, οὐδ ὦ συυνθε τῳ που ω κέλφαται. ϑυκοῦσι γίρπως ανεζύλοι προδειινῦ 

μα! δὰ προσημῆψοοι ἡμῖν, γρύσιπε ὑμέ ρους ᾿ τὰδ᾽ χιλάφασ τὸ οὐραμόῦ, “πεβρονᾷ᾽ " ἀργά ΓῚ 
᾿ δέ σπ77 οὐ οὖς ἐπσυπεμπεμέκ δὰ νεφελῶν φϑοι τίω, ἀργάπον κοὸ βρονπὶν ἀὐω ρουοβϑιας ἀη» 
πέμπειν. Α γϑητε. Φυδικώπερον ἐχείσοιην ΟΊ: ῷ ρλλύγῳ, ἄρϑαπε ἐ πασῶν οἱονεὶ οἰνπεύρϑησέ: 'φεοὶ 
“οὶ “τοὶσ' νεφέλασ ἐἰσ' ὕψο ς δύ, ἤρεοῦς κατολίτν ἀπὸ τῆς ς γῆ. ἥ ἸῸΝ ϑαλάασις, Τῳ Φγ ὀντίσῆ!- ἐν 
δυυύα ται ο. ἐπὶ “τοῦ  σωϊε ρους οι ἐπὶ“ Τῦ) πρεσβύπον νοξϊαϑωι. ἐπὶ ᾿μϑῥστῶ σωμιράπους ρα . ἄνα 
καλῶν αὐτῷ! Φανῆγοι τὸς γεφίέλασ.- ἐπὶ δὲ τὸ Ἄροντισ, ὡς ἡδὰ ἀὐρο ἐβ ὑμούτοσ' αὐϑὸν τῷ 
σίωκ. ράτουσ πρξ φιλοσῖφων συλλόγῳ . Μὲ ἔχον μελταῦγ ἐπευμα δ ̓γλολαῖς καλθπου τοις 
ὑΖὸν "φὅμα. Ὁ δὲς 251σ' αὐτοῖς ὀψόαισι χεῖοῦς, ἐμφανῶς. ἔςι δὲ στὸν ρυπιγραφί. σγτολασιοίσεις γι 

᾿ ἱμάτιον περιθαλέθϑοι Φηόψι αὐτὶ ϑέλφν ὑπὲρ “Τὸ σι ἐπεοὸς Υ μον αὐτοῦ (ιαϑιίοεαϑοι: ον 
δετὸν ἐζρ σώματοσ. ἡ ἡ γοδῇ ἀρχὸ δῆ διονισίων, λειμῶνος ἄγοι. Τὸ δὲ μὴ κυδῆν. περικιφα 

“λαύαν. ἀγροίκων φόρημα. οὕτως δὲ ἐμ λήϑη, ἐσπειδὰ πρῶτον, ἀπὸ κωέωρ ᾧ ρμάπορ ἦν. ἔχων 

“πὶ, οὐ : ῥὸν διλ ον ότι, ὀκανόντορ, ἐ λλειπὲσ ἤῥδρντω. Χ ἰονοβΆϊηὶ σί κάϑηθϑε: αὐτίποι ράϊα ς 

προ μόρῳ λέγοντι, Οὔλυμσαιν δι φὰσὶ ϑεῶν Ἰδυοῖ ἐρμιενά. Χ οὐόβλωτοι εουῇ εἶ ὑνελατὸ- 

ρῶν. -αλνροῦ ϑούτε κοὺ δ,αἴορᾶν Πῶς ,λεδνὰ “ἰφν ἱμεν. ἐώϑυσι δὲ κοὺ τὰ νέφε γρϑηρισ' ἐποιβιαϑῇ 

οοϑνμ. ΕἸ χὠϊικανοῦ πουγρὺσ. (Δτοῦν Φισικόν Φησιν α“πῦ-το) ὠκεανοῦ πίντοι ἣὸν ἀἐραγίω νότια» 
τωϊκμάδα δὲν ὑεον τούτοι σ' ἐπτλθ ρ"γϑν. Νύμφαις λένπει ἐσων γα ψψ, σιυλτοῖσ' νύμφαις. 

Γ, ῥολράις ; λείπει ἡ ὑπ. ἄγοψ ἐπὶ “τοῦς  προλρκῆς «τῷ νεϊλο. πρόχοισιρ) ̓ ἀγγείοις Η μοιμῶτιν λίμυίω. 

Ζέρι ταύτης ὁρόδογρ "μια στὸ ρϑ, λίλίψηᾳ εἶνε τὐβρξν ἀπὸ δ ποτὸ μῶν ἢ ἡ ἀρυοβ)ὶ ὑσῶρ, εἰς γ’Ὲ : 

ἐκ δ) οὶ Υ αφελομ,ὶκ διαφόρων τόπων καλᾶ αὐποὶς ἵνα πυςενθῇ. Νιιφόεντου μίμανῃσι ΩΝ 

ἀα νι φόμϑρονιθροσ'ϑροίίωνς ὃ μίμκογρὺ ὁμαροςυπρορήνε μϑεμτα μί μαντᾳ. Χαρέϊσοιι. ἡδμι- 
θέρσοζ. γράφεται δὲ Φιαρνθσαε. ι ; 

᾿ἀέναο, 



“Νεφξλοι» 
ΤΠ. ! Γ 

ΧοιΑι ἐμαιοι νεφι Ἐν Α ἰρϑῶμδῃ φανεραί. δι εὐξν ὙΑΝχρν ̓ 

ος Δροσεβ Φύσν Μαγμυ: Παζρώπώκεανζβαρυαλε ἐμφὸδ τ γῶν 
ΣΤΥΔ ὀρέων κρυφά, ἐπὶ Δενδροκόμχεϊ μαι γορδιώ 'λων ζῇ 

Τηλεφ αν σήκο" 5! ἡ ἀφορωμεϑοι εκ οἴ πὸρόν μῆ' 91 χοῦ .ἴς. ὧν, τὸ πρῶ 

Καφρτοι (ζαϑε' κελαδ μ᾽. Καὐηῤνην κελοίσν᾽ βῬύξρο αἴ. τῶ δύο, δωκῖυν 
λικὰ πενϑημι 5 

ὁ λα ΔΚ οὐϑέ ρδι ἃ ᾿Κάμα Ἂν οὐλβλρδομ μερὶ. ἃ καλῶ- 

ΜΡ μαρίαμσιν εὠαύΓχῖτ Αλχ οἰπρσεισεί μὴ ἡ νεφοσυμρεΐ τῶν ἀρ χιλόχεια 

Αϑονοίτ [δὲ ὑπισδ μεϑχ. Τολεσικ δπῳυ ὅ μρνθε ἡοίφοιν. --- τς ὡς ἡφοιισίωμ φῃ 
σ!, δ. « ὁ “ὃν ἀὰ 

λίλοχον γυύτοι; 

γελσαίϑοι ῳ [2 

ποσῷ. ὦ ὡς Ὁ ᾧ δὲ Βα τὸν πάλι ὧλει χὰ πωϑεμιμερὶσύς ὄριτωι πύλαι δ)ο κὺ συλλαβίω. Ἂ 

ε'. αὐανπεριικον ἐφϑημιμερὶς ὃ καλῶται ὡς ἃ ότι, ππρρονμειακ ἐχειδὲ “πύσουσ' γ' οι. σὐλ΄ 

ἡρν ὡσ΄ ἄρνται. σ᾽ δκμΤυλικὸν τιβάμε ἘΠ ἀἰκα αίλαίε ον. δ (μαλιζντουι δι αὐνὸ ΕΊ ἐρλιλόχει 

γιὰ τον ῳ  γου οὕτως ἐν ὑπποιδοῖ ἐς ἐχρήσουτοι ὡς ἰφουίον φιί. τέβάμεβον δὲ ε ὄρνται » δ᾽ ὅτι 

τὶ, μονονπῦδὶ αν μεβριτὰι πὸ δχκπυλικά. " τῇ "ὅμοιο. . ἕῤωτον δμεξον ἀϊοατούλνϊιν. ὸ 

2. οἰκοιον Τῷ τετίρῳ. ΚΥΟΥΝ τοῦ Υ̓ ἐν ὅμοια. ὺ ιᾶ. οὗμοιον ἴδ, σρώτρ. δ ρ', αὐά-ποιιξικὸν 

“περϑημιμε ρός. Ἂ τγ »βαίυτυλιϊεὸν Ῥίμεξον κατιὶ μο νο7ρ6} αν. : χὰ ὅμοιο 2. ΠΥ ΎΙ έ, ὃΖ 

Δοιον : Ἰς": τηλισκόπω,ἢ ὄμματι “ἴαν. αὐαιποιιρικὸν ἐφθεμι μερίς. ὃ καλῶται ὡς ς ὄρνντοι ἐὰ 

φοιμιοικὸν. ἴσι γι κοινὴ συλλαβὴ Κὶ πῶ! »δὰ δὲ ἐχέν ὑμπροβεν Φωγῖαν. "ἐσὶ 7 πέλει παρά, , 

γράφοι κοὺ δισλὶ ἐστ νενϑυικῦα. διλοῦ σοι ᾿ ἀχεν αὐντονππήθοσιν. Αἰλλωσ' ἀέναοι μεφέλιε μεποὶ 

τίω τόσωκ ράτους δύ χὸρ οἱ νεφέλαι “-ι ραἰκελώθον τῶ δᾶθον ἑαυταῖσ' γφτααν τῇ ἢ' ἐπιιλάσει . 
κὰ αὐψαλρ νϑῆραι κοὺ οὕτως ἐπιφανῶν: τῷ σωϊιράτει. ἐκ τούτων ὁ ὁ. ρὸσ' σμνέ σείειν αὖ τω" 

δυύπερ μὴ τίω ἐπιγραφὴν τούτην ̓ἔχευὴ δράμα νεφέλαι. ἅτε “) ἀε ερσ' κοὶ πνθύμαγρα οὐσία 
περ υνοβθψη στο μαηράδες. «ἐναοιλ αἱ δγαποινηρσνῃσωι ὡς ἀνά ,οβῇαμος, ὁ ἀσὴ «Ἄνα ὡς ῥέ μυτο 

δὲ γχροῦ τὰ σ΄ ὑκαπέρωϑερ λέγουσι περιόδους, οἴσεις τς" κώλωρ. ) ὑποκρὶ τῶν μέσων ἐγ χὼν 

ἐμ σέων, 4 ̓αὐαι ποτῶν μὸν λα κατολπκτιϊεῶν - καλῶσ' δὲ ἐνπεν ἀέναον εἰσὶ : γουῦ ὑφώ- 

τῶμ μυτέρες ρθῶ ϑῳ δὲ, «να πηδίσω μόμ. Φύσιν δυπιτον πεῖντοι φῦ φι γορϑου. ἀιλαμπραῦ: 

᾿ 

.Ωκιανοῦ ῥα ρυ μαλᾷρσ ἀκολούϑως τοῖς ὑποτο σώ. ράτοιά ὀρν, μϑῴοισ ὥπτωκεανοῦ. “πὸ Ἀ ὧ [ιἡγγοῖσ' 

᾿ἀ2λὺ δὼ διοὶ χὰ ἀδελον, ἐκ διαφόρων αὐτὸς πων χδὺακῶν (καλῇ. ἱνοῦτως ᾧλά ἀληθείας τυχέιν 

διυυκθὴ δ, «τετῆς ἑαυτῶν Ῥοίσες γινώσκουσι “ῥάκοιβὲς, εὐϑὺς δγώρισαν᾽ κϑὺ ππόϑεν αὐπαο 
ἀρύδνοιι δὲ σεί. Αλλυσ βαρνα χίοσ, ἐίω μέγα εἠχοῶτος. οἱ ὸ βαρᾶσ' ποτα μοὶ ῥί ἀγτές, αἶγαν 

ἥλων ἀπεργάζονται. ἱνατελεφανᾶσ: ὅϑεν ἀφῶν ὕξιν ̓ δάψ ΒΝ πέρρω. ὥὭι Ἰσὰ εἰς νος οὗ ουσι, πὶ 

μια ρὰκ ατονφαινῆ. ν} Ἵ Ἱμ, αὐτὸτο ὅπου κ᾿ "λίνα ἀφορώμι θώδην, αὐτὴ τοῦ δεν. ἀξχε» ὴ ἐπιρρῃ 

ματι τῷ ἐνγταοὶ αν αὐτῖτοῦ ἐκ τότον. Σελαγῶται αὐτιτο; ματκλέμαϊ»ϊ ΒΡῸΝ ὀλέγοιν Ἂν ἁλιορ 

ἐπθῶ 0, ἹῬαπκοὶ ἀύϑεισιν ὀφϑαλμὸν ὀρομάζειρ' αὐτὸν. ἢ! αὐτὴ δδβα “Νὰ "ἧς Φι λοσύφον;, ὄμμα 

οὐθέρος καλᾶν τὸν ὑλι . ᾿Αθαμάταις ἰδέαις ἐπεὶ Η γμυκιί, θειδέϊς ὀσιέναιμέλλασι Ἴ2:τὸ λύγοισιν: 

ἐμήϑασῃ ϑναζόμϑρχ! ΩΥ ἄσοδομ ὡς ὅμοιμ β τῶν " αἶνον; ϑεόι ὅσοιπερ μενοι! ὴν ἐφ: τινὰ Φύσιμ. 



Αοιςοῷ αἱ ουσ' 

Αἱ λίσ' ἀϑοιν Σ' ὡ' ᾧ μύλθισε μνοω δνεφέλαυν Φανι; ῥλὐκϑσοιτέμουκαι λέσριν τ : 
. τις ἰδεαρκῶται, Η ϑουφωνϊσαὶμ μαιίβρον “τῆς μι κησοιμέν "ζ θεοσψή]τ. 
κ ἔςιν οὐεκδν. 

ἐνδλονι τῇ ἀσει ΣΤ: Καλσεδομιαίγ' ὥπρλυτί μιρρι"ὰ βόλοβ! αὐ χουγριδοδεν. 
υ 

μελοδε σὰσμε. ΓΕ’ ρὴσ' τοὺς Ῥ κω τος ὅτωφοιὐτον τεξεμανω "᾿ ἡσεφόζ" Δΐ. 

Φ'λαλγθμίαᾳ Κοϑέ μὶς ἐσλειωὶ ̓ γῆδο, κε μὐϑέμιεἐοή ,ισείω. 
μορφοφὀσοόρεν 

ἑοητι ποικίλῃ 

σευ ϑϑασ'. ἵνα ᾿ς Α͂δΔ ὀφομᾳ “μέλοι φφϑέ, Κι Εὐτο ἐν όνλόν μήγε 
πὶ τ οὖραν!ν 

οΥ φυλώῆ ὡσι 

δόμαυτο ων δ, 

“αισῶ μεϑο,, αὐτὶ “τοῦ ἐπαιζφανῶ μϑρ. ἐισιἔψω Αϑμ ἵνα γιυοῖι κα ἐἰστγοιψτοὶς τῷ “ὦ εν. ἐαί- 

σῷ μὰν κοὶ σκεψωμεϑι Ω μέγα σεμναί. ὁ μερικὸν σον τὸ ἀμοιξαῖον σύσημαι ἐκ εἰχων 

ὅν ἄνοια σι κῶν τέ τραμέτρον καπαληκίικῶρ ζ΄ . ὧσ’ ἐρρίϑε . λέπιτοι δὲ τοῦτο σύσημα 

κατα ἐ περιίιοπὰν αὐομοιομερὶς, ὧσ' κα φαιρίων φισίν. εἐαἰ Ὀρὶ' πέλει πιῤρίγρα φοσ. Ἡϊιϑροῦ Φὼ 

μῆσ. ς τοῖσ' ἱμωμφόγαισ' τινὲς τὰ μαλόμϑμα ὑλξίαῶν ΗΝ ὦ γδματίξεται εἰσ’ " βροντῆσ ἀα 

πήχαισιν: σε δὲ θ᾿ ὡὐτῆ σήιῆνᾳ μοιγβμαμιά, πιὸ καλέμτοι βρομτείον, ἀμφορόιδ' μεσὺς γιφων, 

αὐτιβαλλοῤϑμων ἐς  χιλίωοῦρ λέβιτοις 

Καϊσέξομιυγώ τλυτίμασοι" "αὐπιτο προικωυῷ' ἡ καϊα-πίτοληῃυ δεῖ ἡ δισοῖς τοὐτουλέμιασιν ἐν ἐν 
δείκννοῦς Ὑὐδεδ) Ἵ ὀρδρον. 5 ἐπίπτῇ περρουσῖᾳ ξβρυφελῶν ἐκ πεληγα ἔνον. σε Ὁ) δὲ ὡς σιβασμι 

αἰ ὑπὸ ο θεῶν ἐμοὶ τιμωμϑμασ. "κὺ προρεινῶν δὲ, δῆθον τοῖντοι λίγει. Ανπαι πποππερδεῖψ. «αὐτὶ τῷ 
κιτυτῖϊσοαι (Δ αὐντη χῆσοι. περὶ δὲ τίω ἐροντὴρ ἐπεξερ, ὁ ὁμιοιῶν αὐτῇ τῆσ “πορδῆς “ὃν ἦχον. 

Πρδδ' σασ' βροντις. μηλριναὶ ιὕξεν; ὃ ὁ καλέξντοι βροντεῖον ὑπὸ τέ κυ σαν. σήν ἀμφιράδ, οἴχον ν- 

φίδωσ ϑαλαώίασ. ἣν δὲ λέβισ χιλίωοῦς: ,ἐσ' ὃν αἱ  ψΗΦοι καπτήρλρντο. τοὺ [ιυλιῦ έϑροι, γῶν σπετέ 

᾿Δοὸψ. Τ εΑ «μια νω. πρίμω: ὅπ ραλφγῶσ. ἐπαίτηδεσ' δὲ ἐξύτεινε τίω λέξιν περα σενόρϑρος: 
Κ ρέμις ὅ. κοὺ ὦ δισεβές ὅι ἣν. ὅσιον κοὺ ὠμὰ δ ονσεξὲσ ὑσ' ὑπὸ το Φίξου σροφλη μμένοςδς. μϑ ἡ δυ- 

νά μενοδ ἑωυτὸν ἀναφχῶνν ἔτι. ὃ γὴν ἐπιρού ἀμ, ὅτι μὰ δέοντα “πο! ξὶ, ἔμπα γοῦστο οὐδὲν ὑῆον “αὐ 

ὧν, ὑπὸ δ μόζονος αὐαΐγοινσ' ἐξα μϑνοσ, εἰσ' τὸ  ππυρανομιῶμ δείκνυσιν ἐ ἑαυπέν. ον μὴ σκώνας 

ἥν» ὁμοῦ ̓ϑὺ ὃ σῶα ροίπησ' ( ὡσ' περι; βονοῦν ποὺ αὖ ρώπαῖναι ταιρῶσ' "λέγε, δι τοὺσ Φικωμῳ δὴ 

ας -πριιυτοὺς, ἡγουμιενοσ᾽ ἀθλισυσ᾽ ὃ μοῦ δὲ κοὺ ἀρισοφιίνασ αὐησ' μϑρ οὖ. αὐ δὲ ἀἄλλωρ πωμῴῳδὸ “ 

γράφων ἀπιχμοιιύτων. ὦ “ὡς κατοιλιπόντῶν δὴ τἰω πΐησιν, τὸ δ σκῶ πη εἰν ὀλοϑβων. οὗ 

Οἱ τρυγοδείμογες: ὁ ποιητοὶὠπειδὲ τίω τρύχι 26! ὄμενοι ἕνδ μὰ “"ῶρι Μοι ἄνωντοι, οὗ τωσ' φοὲ 

εὐ τῶν ἀδὺν ποιέμαποι ἱκα τοὶ “οὶ σ' ὁδοὺσ' ἁμάξις ἐπήκαϑη μένοι δε κὴ πειροιμιία ὡς δ ἁμαίξισ' 

λαλέ. ἴγοιν ἫΝ ὕγτως ὑέρίζο. τοῦτο δὲ ἐσποι θυ οΙ ἱ κωμικοὶ “πο! “τα. Αδλως. οἱ Ἱκωμκοὶ 

“τ αρὰ Ἂ κακοδαῤμονες. ἐπεὶ πολλοὶ γῇ αἰοφοποιῖᾳ ἐλεῶν: Καϊίκοσλούμονασ' δὲ » πιρόσεμ ΠΩ 
φέμενοι Ὁ θέων, περὶ σκώπῆ εν τρίσποντοι: 

Σμώμοσ', ἀοιδοῶσ. κι θίωσ' δ σύσημα ὰ Ἰήρλι σῶν. οὅ μηρὸς δὲ κέλονται τῇ “ρον, ἐπὶ Ἢ 

"λυῆιασὶ ἐππνὼμ ὃν νέσορα, τοῦ κοὼ ἀσπὸ γλωσσισ' μέλιτοσ γλυκίων ῥέεν αὐδϑ. ὅπερ ων ἐσμὲν, 

πον πέσ! σμῆνος ἡ ἀφιξυφάνους φῳ σῶν», 

συμ ' σκώψμσιμὴ 2 φριήσής, εἴπ ροὶ ξυγοδοοι μόνας ὃ ἥτοι» 



: Νεφέλων 

᾿ τ ΑΝΤΩΣ ΔΗ ΑΝΤΙΣΡΟΦΗ͂Σ ΚΟΛΩΝ σ΄. ἐξ λωμ μά 
Ἂν : ἹἹ Ν Φ ρον “4. οὖν οὖν 
ΧαΠαρθώνοιιὀμρροῷδροι. Ἐχθϑῖδ, ΑΙ ΣΕΥ ΤΡ τι το χροῖ, 
ἢ Χρόδ αν ἡ σραλλοδος. ὐαροῖ' 2. ἈΡΤ δ μὴ ηρλυηραῖν κώλωρ ἐδὴν ὁ, 

᾿ς θυσίβ' ρρυσῶμ ἐε ρῶν ἴμα- Μυρῦ δυκος δομιό:. μοίων πῇ" ὡσιξ 
᾿ Σ δικαίξ. ὧν ὁ τε ᾿ ἐμτελον ἀ γήοισ' αὐκδιώκνύ. ὧν ρῶψ! οἷς τιϑιδις σδιορή ρ'μᾶ λάντεῖου, δμ 

σε βαρύξνομ' αὐλῶν. ἐπὶ ϑοπέλε ὅνο δ πλοῦν εἶ κατορχὸς τοκώλυ, ὁ δέϊιουτοὶ ὁ πίλοι. ϑαμε 

φύπερωι, ἔϑῳ νενϑυκῦμαι, δα λοῦσοιι ὅτι πίλοσ' ἴλε το : ἀποδν δὲ (μαι τινὲσ' δὲ εἰσ᾽ ὁ, πὶ ρϑέροι οἱ- 

ζουσι ὃ “πωλι ἐμιβολον Ὁ ψεφελῶν “περι ποίντες. ἄμεινον δὲ ἐς ὁ ὀμβροζό ῥον εἰζφρ. Αἱ Ἄλως 

τοῦτο οὐχ ὑφὲν ἀναγψωϑέορ- «οὐσῶς ὁπῖδε τον ΤᾺ νεφελῶν, , ὀμβροφῦ Μι νων ἡ ἐκλη πε εὐνο 

᾿ ἀλλ᾽ ὡσαῦ» καϑαυ πράπια δαλομῦ «ἢ καὶ ἀμώνον μὸν αν ἂ, ὑπυείζεμ ὁ εἰσ’ ὺ “πὰ ρϑένοι . μλ κα. 

νῦναι δὲ ὁ, ὀμέροφόροι δ ἐπιφερομένφ. Υ νγοου ῥϑμον Ἰλϑωῤᾶν ἐπὶ τίω  ἀδαρειίων δὲν ὄμΖ 

βρουτέμιουσοι. τὰ ὲ ἐν ἀμφοτέροισ ἡ ἔννοια σαζεοϑς δυυῦ). ἀλλεθφεμότερον ἔδιν ὥςπερ προ, 
4 φρύκα δι. οἱ νεφέλιι ὅπέβακιδι ϑύοκϑναί Φ κὮ ν- Ὁλϑῖ ὀμξ ἐριασ' πλυρώϑεισουι τῇ, δ ἀδινάίων 

ἐπιασεύσωμερ. “πὸ ἌΘ. 5 δὲ τοιαύτη δατολὴ, ὑπιναντία τοῖσ' αὐ ἡδούσυτοι προ ρνδῥοισ ὑπ δ; 

“ποθ. ὡσ' νὴ τὶς νεῷ νιφίλασ' λοιπὸν φὐδύουσ' ἄνον. διῶν᾽ ἵφν. ἀλλώποσεισόμε ϑδι νέΦοσ᾽ ὃμ 

δριον. "ἐϊιόνμο δὲ προς τοῦ» ἀντι θετέον. ὅτι ν συμβοζίνον περὶ πὶσ νεφύλασ' αὐν "Π ὀρϑνοσ' ὃ 0 “σι 

τὴσ', ππιλίμβολόν τὴ τὰ καὶ πολι Ἰροξω, ἐποίησε τίω ενώμην αὐτῶμ. ἐπεὶ ἂν ἐίι ΤῊΝ λει μῶνοσ' 

Γ ἀὐδίαν "χορῶν κε “πολιν 4 οὐδι ασ', λειμάζον πιφνίεαισι. Λ ὑποεραν σθόνα. ιπαι ρὰσ 

ἀϑήνας οὐκ, ἀπεικότως καλοῦσι: μάλι οι μϑν καὶ διὰ ΩΣ δόξαι “σλουτεῖν πίω πὐλιμ. .ἴσσεντο δέ 

“Τοι Χο διὰ πίὼ ἫΜῬα ἡμέρων τροφῶν ἐν ρεσιν. ποιρῆς ἔπι κοὺ νῷ, Ὁ λιπαρὸν φλέ ἐλαίαςφυτὸν δεῖ 

νὰ Αἰλλωσ δι “πεύραν θὐϑοιλῖ. τίω ποῖσι κομῶσοιν. «πίνδα ρος: λιπηιρε κοὐ ἀὐίδγ μοι ἑγλά 

δὸς ἐρθσμα κλεναὶ αϑῆμαι. δαυάρον. δὲ τίω ὑπἰρίτων ανεϊρῶν τ ροιίεου μδψει. πολνή πεν δὲ 

“πᾶῖσιρ ἐ ἐράσμι ον Οὗσέβθασ. ὁ-που σίδασμαθξι τοὺ ἄρρυτα μυσήρια. ὅτι δ λίαν ἐασούδαϑον “πε 
: εἱ πὸ μυσήριαι, δᾷλον ἐκ τω εφισματς μεγειρίων. ΑἼλλως θκότωσ' πρὸ ποίντων σεμνολογοῦ 

σιπὰ ἐλϑυσίνια. κοινωνίαν ποὺ ὑοίσι πρὸσ τὰς θεὰσ᾽ ὅσον ἐξι ὯΝ “τῷ ἔπους φορά; Φ τῆς ἢ ΚΡ 

“πῶν ν αὐξέσεωσ: αὗται δὲ δ ἐὸν Ἰακιλον ἐχῦ ὀρθυσοιν “τοῦισ' θεοίς νεφέλαις μυσεκαἷσ' ὡς ἡρόδυτος. φεσὶ 
“τὴ ἐν" ἢ “πὰ χὰ σρλαιμῇνα μαυμαλῴᾳ, πολιν λφπομϑῥου τὸ «λιν πλήθει Ξ νεῶν " σερσι 

ἰμῶν, ψυμμα, χθστι ἀϑαναλοις τοὺ σ᾽ ϑεάς, μέπςον ᾧλ ἰσύμμιαι χίας ἐπιδειξαόμασ κὼ ἐναρηίσεε μὴ 

τεκμήριον. “ελλόντων ὲ ἕβ Ρ ἑδλίνωμ δ. 5 Ῥέαρβάρων ἐ ἐς χἕρασ' ἥξειν, πρῶτον μϑν τολέσορ ὅσην 

κονιορΎν αὐρόμϑρον ἀπὸ ἐλϑυδινος ἐπὶ τίω)συμβολὶν, σπαντι πρσρατει δῆλον νγοίοος. εἶτα τον 

σον εἰς οὐρανὸν αὐνέντοι κα γιφοσ. γρόμενον, διὰ μέσον “τῶ ϑρατοπέδου χω ἐμῷ ὧν Ἰ ρος 

(οα. μιν εις δὲ ὁ ὁ λό): ὁ περὶ “πὸ ἀπόρριντοι ΝΗ δοουρδῆν λίαν γα αὐηρῖσ' Υ̓ μὴ ἐξαγνίλλεοῦς 

“τοι τοὶ ἑασόν δαζε᾽» Μυτοδδιεος δομες, πίω ἐ ἐλϑυσιναι λύγᾳ μυσικὺς κοὸ ἱερὸ. τεὺσ' μύσοις 

ἐπιδεχῤμένος. ὦϑαι πὸ δίμιμτρο Δκό ῥρης ὑαιπελῶται μυρήρια. ἕν τελεπιὶς ἁγίαις. ὡ τελε 

σιουργαισ ὁσιωτούταις, του πέσ μυρίοις: θκότως δὲ ποσνεφέλας “πὰ ρϑγοιγ,πρῶγρ σεμνολοά 

αὐ σοισ' περὶ Ξ μυρηρίων. ἐπεὶ ἐχονσίτινα πρόςτε. τασ' ϑεάσ' αὐτοὺς νὴ τοῦς δὰ ταύποις καρηιδὶ 

τελοου μϑμουσ' οἰκφότητα. ϑ » νεφελῶν ὁ ΡΥ, : αἰϑωύαηρν δὲ καρτε σ᾽ αὐδὺ Υ̓ΥΝ ρῶν γὼρ 

γᾶν, “ζῶσ᾽ οὐκ. οἰκθοσ, ὁ περὶ ἐξ Ἢ ϑεῶν τοῦσ' νεφέλοιισ λόγο. Οὐρα νίοισ, “τε ϑιοισ' πρόσ' αὐτί α 

σηλην δ᾽ κατα χρονίων, ὥν ἡ ὁ δε μάτηρ κοὺ κόρν. οὐραν ἰοισ' μ ϑεσισ' ἐπήγασιν ὑπερξαλλόντως 

εὐσεβῆ βουλόμενος απο λέξαι τίμ «αὐλιν. οἱ ῥϑν γυβἄλλαι “πὐλάς εὑ κέναι ϑεῷ. οὐ δὲ ἀϑῆνρι 
νποίν τους ἀδγαφό γωσ' χοὺς θὲ οὑς τιμῶσι. 



Α͂ ριςοφαϑουσ' τΑ͂ 

Καὶ πρόσοδοι. ἐν Ναοιούψιριφ᾽ “κοἰγίλιμα Καϊπρόσοϊ "μακαξῥερώπῷ. ̓ 

σ δα περληὺι ἑυς( φανοντεθείν, Θυσίαν ϑυλίαιτε, 
Ρωμοὺσ' πρύσο- 

Ῥ Ὡ » : 

ϑυι τοῖσ ϑεῦσ δ. Ρανγδωσποῖσινφὼ. Ηριτῆ πὶ μ΄ βομι χε 

προσελϑύσεισ. βξυκελαιζ' τιλοῦ ρόρεθι 'ςμᾷ. «Καὶ μοῦσοι ὀαρυβρομ, οὐδ᾽ νΘ 

ἐνεἐφναόίτε. ποῦ το, Πρδευδγὸς αὐτιβολώσεφ ῥάσον πν ερἄσῶσω κρατὶ αὐ 7’ 
ρὰηβὀμνριμεὸψ' γόν.- δε ᾧ νον τὸ «φεὐσίν: 
ὥποτέτοι χερὶ Αἰφϑετξ α μδιμανρῦ το πὐσωμ 

Μ 96 ν " 

εγτξαλννον ἵς σῷ: Βκιρ' ἫΝ ̓ἐραύτο νεφελαν" μελιλ᾽ ΛἸϑεαὶ ἡ αὐδρ οἰ. 

γεύέν - αὐτῶι ἄιπερ "ῶμημ κι δεοίλ
εξιν. ρμϑι " ἡμῖν πουρέλουσιν: 

τ ἘΜᾺ εἰβεὶ κα» ἡ τιρατεῖανυὴἡ σερέλεξ!μ" ΟΣ οὐσι κα τύληψεν 
δμοι ϑ κο 

σμῶμ μϑϑιὴ 5:7 
Φανοῦ “ουεναΖ ἱ 

55. πληρού δὲ τονσξωμοὺσ᾽ ἡ "ε ρῶν «σοὺ ϑυμιάματων. Ῥ'αντεδα ποῦς ν δραισ. δρενεκῶσ'. πεῖν 

“πίμαι ρῷ, δαὶ ἐρησικύσεν πείμτασ' ϑεουσιρὴ ππιναγυρὶ ἰζεν “ὦ, θύουσι δ)ιααπιντὸσ' κϑὲ δὲ ανεἰιῶσ΄. 

Ηριτέπε ρλομίνῳ. τίὼ “ἄγοῦσαν ἑορτίω λέγει. «τον πέρι τὸ ἐ δγονύσιαι « ἐρχεῤϑῥου ὃ τοπροσ' ἄρχϑ ὃν 

ἡ πούμηγυρισ. Ρβρομία δὲ χίρισ ὦ δγονυσιακ οὶ ἀγῶνεσ'. οὐ οἰς οὗ ἀμιᾶλρι ΓᾺ χορῶν. Ἑυμελασὼν 

πελορώρ' ̓προσηύλοων ὲ “᾽σ' Ῥαγκοϊσ ἃ τοϊσίκωμι κδισ: ἐπνύλοιιυ δὲ προντν μϑμυσ' τοῖσ' μν 

κλλοιτ λορόις: εϑὐκυλοϊσον δὲ Ῥ δύ μούσων δ. ἡδίω μλορῶν. ἐρεϑίσματι δὲ γον ἀμιᾶλαι ̓  ἀργοι- 

μα μυῆσικ αἰ “τοὶ καὶ διονυσίοις. “ὺς κυϊιλικοὺς “Ὁ Εἷς Ἴ σέ σεψ. ᾿φὐγωνίζοντο οἰ κωμιποὶ ο ὁ Ζαγκοὶ 

σατοιγ του »αὐαγορϑυόνες τοῦ ὑαύγυμν αὐγοὶς πεποιηβῦϑα Φάματα. Π ρὸς “τῷ δ ἐσ. ἔμϑεσις δῃ-" 

᾿ϑλῆς ἀμοιβίας καϑόλου ἐκ ϑίχων αὐναππρβσικῶν νπεβαμέ Ὅῥων καταληκτικῶν. ὑϑι ὧν τελϑυ 

ποῦος δα τοὺσ ὑτανν; γὺς κιοπππτυτίασ κὶ δὲν γάμον, Ὁ μι πείίι ψεν. καλθτωι δὲ ὁ μέβον: ἀριϑ 

φάνφον ὡς : ἄρτοι, ἐπὶ ἐν “λει δ) πλὶ ἴω ψενθυκῖμι. Τοῦτο σεμρὸν. "λεληϑύτως Φαὸν αν 

σὸν ὑπραρξ, σεμινὸν ὀνολί γον Ὁ μέλος ἔσι ) το ἀληϑές. ὁδὶ δὲν ἔσποοίνον ἐπὶ τοὺς νεφέλασ 

πρίσων οὐκ. διότοι Φορτικὸς ἄντα. Μῶν ἡ ἐρῷναιι. «ἀπῇ εἰμὶ ἡ ἡ σιυύτοιξες δ λρῦναι. «ὧσ' ἠϊϑεον ϑεοι 

(κα τοὺ δὲ ὁ ἀρχάιον τοὺ σύρνϑες αὐτῷ, οὐϑυὶ δὰ “ρισυλλάβωσ' προῆγε γιὰ ἀρῷναι.. 

Α νδράσινα ρπῖα. τοῖσ φιλοσίφοι;. “δασύροι δὲ αὐτονσ' ποίλιν. ᾿ὐφέλιμο! φυσι τοῖσ' αἰϑρύπαων ἀ 

πρακρι ζ0᾽ τά ἀραὶ (κε χίνασιν εἰς τὸσ' ρεφέλασ. ΑἹ ΑἹ περ πνώμεν: οὅπερ. συυϑεσιν κοὰ Φρόγησιν 

ὡς τὰ δέοντα Μοδρ» κοὺ δάλεξιν λόγωγιἐ μπειρίαν. ἃ "ὥς τετὰὼ νοιϑέντοι φράζῳν δυναιϑιω. Νοῷ 

συυϑεσιν. Τ ρατείανν ψαδολοαν: Ρεοἰλεξιρ, “ιρι] ὁλογίαν.. “πέρ. 'Φρασιν. 

Κροῦσιν,ἀπτάτην δοκιμασίαν. σπαραλοπομὸν καταάληνην. Δἰρεσι. τοὶ αὐτοὶ δὲ μὰ δευδοόγκωτε.- τ 

ρονε ἐρμενν θα πίον αὖ ἔμα “ποίλιν ἐπαναλαβόντου δὲ ἄλεξι Π τοι λότων ἐμπειρίαν ὡς ἴφα μΑβεὶ ὃς 

»τε τοὺ νουθέγτου δωυθαοϑι ἐ γμιμι "ν. δαφίρᾳ δὲ δγάλεκτος Ν᾽ φάλιξισ. δγάλείωτος μὰν »κἱ εἶξ: 

Φυγὶς χιραϊυπὴρ ἐδνμκόσ. διάλεξις δὲ τῆσ᾽ σιιυήϊους Φωνὶις ἐπὶ ὁ σεμνότερον ἐκ τροπὴ τὰ ἐπὶ 

σα ἐγροιί τερον τερατείαν δὲ. "σεραγρλ ογξιν ΟΥ̓ “αἴθανοι δ)αγέθοϑι. Δ λέγειν πράγματα ἐπίκει 

γα ἢ αὐδρωταίνων. περίλεζιν ὴ ) περι σ᾽ Δ περιἐρηυσ' περιτείνεοϑοι διὰ λύγων, Ω δευύαυϑοι ἐρ 

μαινόδειν Υ̓ νοιδὲμ. ὑπερ δδν λοιπὶν ρην τὶς σξνγίσεωσ “Ἰ) λέων. δείμνυσιὴ ὯΣ ΟΌΝ συν ίσεμε 

ῥντο ρικὴ 6 δέ; γαγνοθν ἀὐϑὲ ρμίω Δίειν ὃ πε Ρ ἫΝ Λονπον ἢ Ἵ ἰχν Ἴς σβεγίσεωσ τῷ λῦγν. ἡ τὸν πῶρα 

λοπομὸν 



Νεφέλω 

ΣΖ Τοῶτ ἀρ ἀκύσοισ' αὐ 53 ἡὐφθεμ᾽ ἑψυλο εἰσ πγφτότη Τοῦ ̓ 

: ΚαΣλεηΐ ολογεῖμ ἡδὰ ζητεῖ. Δστοὶ καὶ πη  σἐνολελιεῖν: 
Καλινωμιδέῳ σωμ)νυξασὶς ἑτίρῳ λοίῳ οαὐνγρ λογῆϊσοι!». 
ὥοτ ̓ὄπωσγεν ἰδεν οὐὐ τοὺς ὀδωφανορῇ οὐ σιϑυμώ" 

Σω-: Βλέπε ἐν δένει πρδινθιδϑννθ ἡδῳ Ῥ ὁριδκ αι τιούσοις 

Ηἰσυχιταύτ' ΣΈ: Φῷῳ εηρύδλῷξο "Σ ων χυρσ αὗτωιαοῖνν »»δλιι. 

Δι οἱ" κοι λ νὴ ) Πὐδιεσέων αὖ τορι πλεί γεον!Σ Ἐ. τί χῶμα, 

λογισμὸν ῥντίω Ὁ 

ἀπε γλυὐσιω δ 

᾿σπούσοιι Ἂν ἀκέ 

ὀντοι. ἡ δυκιμα 

σίαν- ἐ-πεὶ τοὶ σὰ 

ϑρὰ κρότον. - 

ῥϑνα ϑυκιμαῖζε 

σαι . ἀαταλη - 

ψεν. πὸν νῶσιν 

ὡς  δικαϑορῶ:Σω: ὥϑα τϑείσοδον"Σ Τόδα νύζμόλις ὁρώ- κοὴ οἰἰεϑησιν οὴ 
ΣωΝώ κέγι ἐδὼ , κα ϑυράςοὐῦ τοὺς εἰμὴ κυμιᾶς κολοκυίτρς: τὐδ γϑαίδλαν 

» Μ(ἴ ἊΝ ς Ω 2πυλδριζόμε 
ΣΌΝΗ ἐγωγώτρλυ ΤΙ "πστόντο γΡ᾽ " κατέλουσί ϑμτβαὐχεδ. δεν 

ΣωΤαύ τως μδ΄ τοι σὺ ϑιοὲσ ἄσοισ, ἐκ ζδ4ς. οὐδἐ ἐνὸ ἐμιζεσ', ἀὐτὴ μὰ κα τς 

Ἂ» Μασ ἀτλὸμί ζλὴν (Δ ὅσον οὐτ' ἡ γού μὸ βισκ αν θῶμα. λέγων ἐγγν ̓ » 
μνασμένων οἱ 

“α ἐζισ' «κάτα 

λυψεν “ ὀφθα 

δ οἱ μουσικοὶ, 

λἰγῳ, ἐπειδὰν σλήβαντε ἧσις δικπύλοισ τω πλήΐιτρῳ πος ολορδὰς οκσα λάξωσι ὦ ἀπ τεὶ 

γασιγν φθόγγον. Γ ἐπότωται. αὐέηῇ ἡ γϑδανεκουφ εν. κοὺ μετίῳ ραφρογῶ ἡδι: 

περὶ καπνοῦ. αὐτὶ το, περὶ μιαδὲμὸς κοὰ κενῶν πραμάτων. «σερὸσ' γι κοὶ τἐμενηνὸς κὦ ἐσ 

ϑεμὰσ ὃ ὁκαπνὸς. “παρὰ μεποιρσιολεϑχθιν δ Ὁ σεγολερχέιν ἔλη οἷα ̓ϑ"δμυθέν, δ. τιῦτο δὲ Ὁ 

1.7] ολογῶν δγασυρμοῦ λέ κθχέριν. «ὡσ' ἰφνά Σ Φιλοσιφων ζντούτων υτήματα ̓  “ποικίλα 

κοὺ λυ ἀδιιξέρχιϑιιὼ ὧσ' ἀσ' ςενὸν κομι "δουσδγαλεγομέγουσ καϑισιι : ΨῚ ἐλοντα ς ὅτι “πὸ ́ 

σγέσοψ τοι Βλέπε νυ. παϑύπερθα τὸν. Θλέπενῷ δῴυρ! πρὸ στέω πτίρννθα ̓  σύχως. ὁρῶ καὶ ἴω 

ἐκατιούσοι, αὐποῖσ΄. “τοῦ ὀρινισ': ὴ ὑροσ' τὴς ἀ“ἤ ἴωασ. ντο ἃ ἁ γενικῶς. λέπταιὦ ὡς νὰ ἱόρακας “ξω 

φέρωμτε δαῦρο ὃν πὶ ργηϑοι. ὅλον. ῶ ϑηλυκδ ὦ ὡσεμτουνϑει. ἀκότως ὴ ἔπε πρὺς τὴν “ἤϑνηϑιο κατέρ 

αϑαι αὐτοὺς. πε σοι ὲ αὐ τὴ ὁρίων ἱορυφοὶδγὰ ὑϑοςα «αἰ ' σμυνεφϑισφικίνοῦ. 'Χω ρμβσοιῦται. 

Ὑὀχυρῦσι καϑαῦῥανακνωσέον. ἐμτοι ὡς τ σρε σβυτ: οὐχὸ Ῥὰν Ὁ λέγονηος, προς τίϑησι “σλίον ἐκ Ἰόνων 

τίω προφοραὶ Ἰρλόρν, αὗτωι πτίνν “»2λαλοξμχοω ὡς πὸ οὕτως ὁρῶντος, πρὸς «σλείονα ενῶσιν.. 

Ἔ ρος τίϑησι τό πη, τέων ὅῷ 5 λεγο μ“ ονάργειαν τῷ ξύρκρινο μὴ δἕματι δείκνυσικδεί(ενυσι ἡ αὐτῷ 

ὅρο; εὐτῳϑεάφῳ τίω “ἥϑνιϑει, ὍΣ 5 (κατέρχονται. 
Εἰμὲ, λιμῶσ΄. Ῥνιφελῶμ παλησῖον ἡσῶν͵ »Εἰκξροσ' μὰ δοῦπωσϑρῶν, 1οῦ»» νῷ προσίϑηκ εν “νῇ "οοὐ 

δ ἀντὰς γὰν » αὐϊὼσ ὁράς ἐμὴ λήμασ ἔχεισ' φ τοῖς ὀφθαλμοῖς μεγιλασι ὡς κολοίε ει ποις. λήν 

μιν δὲ ὅδ, ὁ πεπηήσδδϊερν Τα δέον δὲ ὠστῶν . λήμαιις ἊΣ κο λοἰκενποιισ' ἃ εσε δεικννων τίω ὑσ 

περξολὶν πῇ τῆς λιμότηπος. λόπει δὲν ὧν γέ ἐν κολοκιύτους ὡΚ μ9 σέϊν εν Φρι οἱτιδ) ἀπεδὲ κιμαφ 

τέριλο οἱ "οἴνπες ἐξοϑεν ὁ ὁμοίας. "ἧκ, ὀρθῶς ἃ ἐοίϊι σι λίγφν. ὃ ὁ δέλυκι αν σέντοθ πρὸς ἀποιίφῳυτον ῶ 

“ολλὰ βιβλία « ὠγυβϑρον οὐκ. ἀκννσιψ ὀπῶν, χίζιμις λεμώμτι ς. Νὴ δ[ς «οπ ἴξωθονν ὑποκέξυτοι 

ὁρὼ ὡσ' ἀληϑωσ. ἑώρα ὲ παν στῶν. ᾿ 



ἢ - Ἵ 

“ ᾿ 
ἣἾ 

᾿ 

ἁ οἰςοφανοὺς 

Συφιν τοὺς ο᾽ αἴγοις Σωινόν ν᾽ μὰ δὲ δ᾽ ὁμϑὲ τὰ “πλεί ᾳοτοῦ βόσε σι συφμκοῖς, -- 

"ὺς πεῖσαι δόυ ὕ : ἢ ὶ ᾿ 

μένος: νι γοὺς Θυθιομαύτεης ἰαϊβοτέχνεισ σῷ ράγεσδονυ χαρ τον ομηϊ' 

μεπιωριλίλας Κυκλίων τῇ Ἀρ β᾽ ἀημεον καί μιἥϊας, αὐ οἹδ΄ μετεωριφοεκ, 
λέγφ ̓ι στάντος Ουδὲν 4ρῶνταις, Θὐσεε σ᾽ ραὺς ὅτι ταύ τοῦ; μιῦσο μὰ Ἃ . 

τοὺς ἀπὶ 5 μὰ ΣΤ Τοαυτ ἰφέτρι διιυ ἀωοακα μὰ 7 Ξρεἤ] αὐρλιοῖεδοϊ, ὁρῶ “ 
ϑημιατηκῶν ὅρμω : 

μένε. “δι ἐλύμοα, ᾿ ᾿ 

ὃν οὐδὲν ὁ-πον “μηδὲ »οὺς αὐλιντοὶς οὕτως ἀγὺ ρϑύφρυ δέ ἀρὰ πλάτον γωὴ ὅν ὃ ὁμκομικὁσενάρά ́  

μιάσε σφι Ξοζ!, δ. μὰ ὃπο Ψ τιον αὐλητὴν βακυκιλίδην, ἐσ’ τούνομια ἱασπέταξε ὃ μ σιφιῶν. κα 

πορὼν νῷ “πείσησ' ̓ἐπιρήμις, βέλαξε Τὸ Ὀνομα 3 συφ τῶν. Θυριομιαπεις. ἀ Ὁ τοῦ πμικῇ π᾿ 

ἐχθὶ ὁ ρησέν ἐπὶ ὁ ἱκατεϊδυσ' ὀπὼν ὲ ὅτιπτώντασ' αἱ νεφελωι ΜΙ ἐφεσι τὸ ὐσ συ τσοὶ οὐ πήγαιγιτίγαν 

δ. πίνασ' ϑϑθιομαμπεισ' ἡ οὐ τι ὡς ἀπ: καρ μανπεισι αὐμὰ. γὺσ ἐσ θσυρίον ἜΜ Ἐν ̓ἐαὶ “: 

κτίσον! οὐτῆν. ἐπέμφθησαν ) δκαανέρεσιὦ "ὧν Ν λάμπων ἣν δ μαύπιρων ἐξνπι τὴν ἐκάλουν. ἣν νὴ 

πρ ὐύμς 'πολάκιν λόγοι ὴ συλ ἐἰσοί εἰν ἐφαίνετο περὶ πῆι ἐς ῥούθιον ἀσρηκιάς ἁλέσης - ἢ 

κυ συβάρεως,θύθιοι ἐκλήϑησαν ἀπὸ ἐκ ρήγισ ϑουρίασ. ὕςε ρμ, δὲ ἀσίμ "λέγται κῷ ϑουθία. τοὺ ς 

ϑούριον: ὡς ἐν Ὅρ)" ὁροδότου ἐπιγράμματι. "ἀρόδοτον: λυξέω ρύηο κόρις ἡδὲ ϑανόντοι- ἴαϑυσ ἀρ 

χάνι, ἱσορείσ' πρύτανιν, δ λιίωρ πὶ τρισ' βλαόντάτα. πῶ γα ἀτσλετομ μῶμον ὑπικ προς 

φυγὼν, ϑούρι εν 7 πέτρην. Ἂ ἐθνικὺν ὁμωνύμωσ' θούθιοι κοὺ ϑουρμαζεο!. Οἱ ϑουβῖνοσ ὄνος ὡς ϑρά 

Οωνυποιυσει ρίας ἢ αὔϑειὰν αὐτὴ ἱκα λᾶ ἀ λλλοσρδῇ τομῇ μαυτεῖ εἰ ἐπϊφιιός ϑπϑιαν ἀπίείας ΩΣ 
ἔφη βέφεος, ἐκ 3 νεφελῶν, ὡς διὰ τ Σ οἰωνῶν ΞΡ Ἢ οὗτῳ! ἀέρι μαν πενομεψασ,διὸς ὃν οὐραμὸν ρυτοι 

νἔφν ἀποβλεπντουσ: ἰ«φοτίχρα οἰαθὸ περὶ αἱ ὅθ: β. ὕδω»: σμυέγραγαιν. δδωτα δέ εἰσι δι ὦ 

υἱὲ γεφέλαμεσιιύτοι για δεέδαιν ἱπααυκράτους πιρὶ ἀέρων “πῶν οὐδκτων. ΣΦ ῥραγαδοενργνα κο 

μαπτισ' τοὺσ' κόμιᾳ κὺ περρῆδι οἱσ' δΔακΊνλίοισ' σοὺσ' χέρας κοσμου μένουσ' μἔχει ΩΣ ὀνύχωρ ω 

ὧδ ὑαῦ τ᾽ δικπυλίων σκύπεοϑι ΚΧ ὀνύχων ἐπιμελουβϑους δ. ὁσημέρο ἔδομτοις ὐτουσ᾽ ἃ 

“πε β τοὐκλαμπειν ἀγαν. ὃ ὁ σπρρισινοϊ ζρῇ καλλωπήρεοϑε ρθλάζον πισμόδ. Κυίιλίωντε: ᾿ό- 

ν᾽ ἥτται εἰς ποὺς περῖκι μησίαν Ὁ ) Φιλόξεμν. β. κλεομένη ΡΣ τούτονσ' ὅμαι Ὁ σι κῶν βούλεται 

εδοϑυ ραμβυποιοὺς βλματίσοιντοισιϑΡ τὰ ὠνκλίων χορῶν εἰσιν οὗ τοι δγδάσκανλοι. ἀσμαγά μη 

“Ἱ ἀσ' δὲ τι διχηδω ἃ ρμονίᾳ ὑαναιη] εἰν οὐὐττῶιν τοὶ συγ ράμμαποι, καμαιο ἀγοίσι πλέονας 

ἃς μουσήμοι καλοῦσι ϑροφαάς. κοὰ αὐτιοφοζφουσ, κοὰ ἐππτοιδούς. δ) "ὦ εὐ τραγῳδγαις ντὸὶ λεθικα. 

Αἰ λλωσ. οἱ ππουλοιμοὶ δ,αφϑυραὺ μουσικῆς ἡγοΐγτο ὄνα τοὺς ; δγϑυροΐμβους. ΓΝ πρὸς λϑωναιν αὐπῶν μιὰ Ά 

λον ἰκαϑοίψε ται λέγων. ἀδύτις αὐτῶν εὐν Χχϑᾶσεωι τῇ ᾿κάμψοέ τίνοῦ καριαῖν, δἱοισ' ̓  "ὦ τας 

κατοὶ φρνύνιν τούτοις ποὶς δυσκολο μη ουσ' οἰπεβίβυην τυπ. ὁμϑμοσ' ποδλασ' ὡσ πὰς ς μιούσσος 

ἀφανίζων. καλλίμαηρσ ἣ πρὸσαυτοὺς ἀπρτεινομῇ ὅτωσπερὶ αὐ ἥβ καϑυπῖ ὦ). νϑϑοισὶ ἐνθησοίᾳ ' 

οι. Μ ὑτέω ροφίνακασ. »οὺς διὰ: μιωτεώρυρ ἀπ τώνπουσ' φεγαίιζειν γίρ ἜΣ Ρ ἀπατ 

“πῶ. περὶ δὲ δῬῥ φιλοσίφων λέγει. Ταῦτα ρὲ ἐποίουν. "λόπειη "6 δ(. ἡΜὶ μέντοι; δὲ ποὺς ὄγϑυ 
γάμβουσ' Ὁ δὲ 5 επῆ αἰσλαν, 6 εἰς ω δεογαμμένον αὐτῶν. τίω ἐμηφοθεν οὖσοιν “τῆς νἄνλησιτονἡ 

ίου ῶ σκοτίζουσαν. νεφέλης γα ἐπιτεθέσησ ἔρῇ ἡλίῳ, οὐκέτι τοὺσ' ἀκτῆνας ἐς 'τίω ἦν τὴν ἀφίησι 

τούτο δὲ εἰσ’ Φιλόξενον τὺ ὃν. ἄϑυρα μβοσιὸρ. Ὁ γευὴ 56 7 αἰσλαν αὐτὸς ὅπεν. ἐπεὶ οὗ σιυϑε 

»»}ὅ"ς ν πολνυτσλόκοις οἱ δϑυραμιβοποιοὶ γεὺνταιλέξεσιν, ἱκατὸὼ Ἂν ες ἐκόνων ζελον. ΓΝ αὐτοὺς 

τοι ὐσταῖς χεῖται. χοῦ τοι δδωὼ αὐτίίι ρυσῖερι ὑβεσραμμί νῷ - 

Π ρυμομνούσοισ' 



ΡΟ Ὁ. ΡΨ Κ Ὺς αν ωΤἘ 

Νιφξ Ἅρἢ 

Βλόκεέμι δὲ ἑκαηοντοεκεφάλατυ θ᾽ προμομνόσ᾽ " τἰθυίν ᾿Πριμαιρόσοισ' πὰ 
λ ϑυέ ὅλασυτουπε Εἰτἄερί «ς δερασααμηοῦο οἱ οἰωνοὐσ' ἀεροψυλθσ. Κ αὐ ὑορρ: τῇ 

Θώρρ( ὑδώτ' ἐβδῥαν νεφελαϑ- ὅτ αὐτοῦ ἢ" κατα" γί μου. πόμμι 

Κιρραῦ σιμά ̓ - ἐαέφριὰ οἱ πεϑᾶν Ἀρε ) ρμθια κιλδοῦ! νούστισ' δὲ αὐπὰ 
Ἔβα 

σῶ- “Διούμδῳ! Ῥι “ας δὶ ἐχιδικαῖ “ΞΡ. "λέξον δώμοι τιποαϑυύσ]͵ τὸ μωμνομδμας 
4 ’ὔ 

κλαβρωσ ὧν 
Ε, πέρνιφίλαιγ. ἀσὴν εἐ ληϑῶσ.- ἐιβε Ρεϊξασι περι ξ ἔμ: ; ἀκ ναρας ᾿"' πόῃ 

ὄνλέκεν" γ εἰσδ ιαῦ τοῖσιν. φέρεπῖανγρφτιμές εἰσιν τὸ Φυσῆίσαε. 

τ» ὧν κοδασκφο οἰε ἰξ αδὲν σιυερὶ οισῃ ἴσί Ω αὐρϑῳ οἱσέμε .. Γαριψοὺς οἰωνούς. 
, "71ὺ) τὰ σ΄ και 

Κοὐκλῥυναξι μιὶ δῇ ζδιὸ ὁσιδρ"χὼ του! να δ ἐλουσὶμ: τ εωλδὴν 

δ 4) ἀνία ἥυσ' νεφίλασ' . 
ἐ ΙΝ,» ν΄ ἢ 

Ἢ “χοισ' ὁ ΔΡΝΉΜΝ 0 

,, Ψεσῖν ὁκασμύτ 

να. χιμγδι ἐκάλον που τλάαδῃ αὐτίκα Ἴθι αι ϑαύβατμ,ε μοὺς ἰονλοὐ πέγεζο "ὔμηρθη, 

οἰορδίσίπε “πᾶσι. 5 ᾿Αφογηχέσ ποὶσ' εὐτα ἀφ ͵ ρμλολϑϑασ. “πευρόσυμ ἐν αὐντοῖσ' νόχυτοι τὸ ὃρ 

[Ὁ] ἡ δίκίω ὀρυΐων ὑππερτα εὐ ΡῬεφελω. ̓ταῦτο δὲ πεῖν τοι ἔκ τινων “πϑν» ξρεισιν ἄλλο αὐ γραί 

ψαυτος: οὐ τόμ Του “Τῦ) " ἐκξνο οι δ " ἐβοκνΚ ὑγραῦγε Φελαϊριοροππιωγλαϊξιπερὶ ὅπ γρα' 

φύεται ὅπρόρτι συνε μόνον, «αλλ οὕ τωσ (ὦ εὐ τοῖ σ' ποι μασιν ὑκόνοισι δγὰ Δ αὐτοὺς οὕπωσ ἴ 

ϑακεμοὶ δὲ, πρὸς Ἂ δαΐτον ὁρμα. πουτίρι τῶ χυπωτίω, ἑνὸς Κὁὶ πᾶν νοι φάσκοντες. ῥαὺ δέον 

σερὶ δ ἤροσε ρανμεζφελα. οδέορε »πηέρλαν πρὸσιβ ὑγραῦ γεφελαν Ε᾽ "τ᾽ ἀν χουν τουπῖσιν 

αὐτὶ ̓»υ τῶν ὧν ἐποίουν ἐὶς τὸς νεφέλας, δὰ ποῦτὸῦ" πιϑῖον τόνδ᾽ κυρίας δ τω Σ ὀρνίνφα κρέα. 

Κερραν τέρμα χθν ἐέον ὅτι ϑηδιαύτοὶ “»ις κορρῖνσιψ ἐχάνσιν, γαεδκεσρίοι! ἄλλοι μϑν Ν᾿ “οὶσ' μυρωίπ- 

νας ἀξιοῦσι καλέῶνοιδὲ, αὐ ότι ὄγαμῷορεν ἐγϑυων γμηθλνιῶ μϑψτον κερρῶσ μια λοῦ μϑρ ἡριΐκε π 
φάλουσ... Τιμά κχΡ μεγίλαν ἀγιϑᾶν. τον τίσι τιμίων κῷλαμπφῶν: ἐπί δ ἰγφνωντὸ τέμιγοξ. ἃ 

ὑπλισλαϑιοῦνγσι δὲ ἐμρεῶν οὐκύτι ἐἰδώρισι δὲ μιμούμθνθ᾽ “του διϑυράμβουσοὺ δὲς ὅλον τεὶ 

Μ ἀτόςσε σου πὰ μὰ “1σ' 0 ριμρΊσ'. ἑριωρόψους κοὺ πρὸς γὺσ' ἐνπφντοινείῳ ἀεὶ ὁ δοιπνοῦρποισ . 

Κα έαγρρνίννα κἀτωχβαρείνυςς ἀν ἁδλὸ ὀρνίωρ κρέας θπεν.του σφὼ δ μέμνιται μὰ ὠκάω μϑύων νεφό- Ἶ 

Ἄνες ὑδάτων ὃν ὀρνέωμ. υχολνΤοὶ δίφειν πὸ : ἐγπρυπουνείῳ τινὲς αὐνδαν ἐσιηρν τ " ἡ δ χε"σμολδ 

γων οὐδ Ἱμαύπεωψ: βέλτιον μϑῴτοι ὑφ. ον Σ αὐαπγω σα ἀν κρναηρρψίθιαι ἵμα δι »πὴς μινεμονδ Ν 

πῶν “τοῦς. νυφέλμωις προσωικήω μϑμων ϑῇ ἕξ σε ψύγρων Δερπτενῶν. Διὰ ̓ ϑῥπονποὶς δι ἐλ, ὁ δι 

ὠξιον δεκαδωσ' φησὶν ἐξιοῦντο ΦᾺ τιμῆς "οὗ Ἦν δείπνων, διὰ πουῦ τοῦ τοὶ ἐἰσ' πὸὸς νεφέλασ. ὑποῶ 

Ῥπριγραφόρθρα οὐδὲν δὲ ἀξιόλογον ἐ-ποίουρ ΑἹ στοῦ δὲ Ρΐνας ἐλονσται ἰσεληλυθασιν ὀλΟΡΆ 
ἡ ὌΠ ὐσππθλσον μινγαίλας ον βῖνασ, πλοῖα. ΓΝ . ἀάίμεοναι δύπΐϑ Φεσιν εἰϊιὺς αὐ .“ 

πιλβιν ὀωράϊολαι ὅδ «ὁ μὰ γεφελῶν αλλὰ. ἡμϑδκων ὑψ4ςι χ. “Ὁ οϑὰ « “Ψωσίαν αὐτο πειρᾷ χε. δὰ 

λὸν οὖν ὅηρ δνπῶσοι εἰ φγ)ιᾶνω λέλενται γον; οὐκ ἐπὶ Ἰφλσιἰωῆσὸ ἀὐτα λέλεμτοι. “ΤΏ ἀδ.. ρου ἡ 

ἔξω ἐρῶ δὲ ἱερυητόμιδνου,, ἃ Φυνὴ Αδυπ "ἧς εὔδον ὑβηκούετο. οὐ πο Ἰδαύαν οὐ“ὸς ἄνα Ἴῆσ' 

“οὐθκο μὗ μιὰ (μοι πρῶσοι ηρόμῃ προς ρἠκαμὸν δὲ δ νυφελων ὍΣ 

! 

ταν 
« ᾿᾿ . ἊΨ» 

ὠνἑἙ δὴ ε 
᾿ 



Αἰρισυφανους ἢ 

Ἱκωτούρρὁμοίαι, σω ἃ πύκριναι νῦν ἁπχνσίρωμάμερ: λέγετ Τα χὺ, ᾿τιβύγᾷ 
κὰ συμιβοῦνονῊ 
νειὸς ὑπερὶ πὸσ' σώ. δα τῶνα βλέψας, δες ψεφελιν κεντεώρῳ. ὁμοίαν; 

νιφί ἐλατόγιρῷ Η πὰ ρδοίλφ: αὐκῳ ταύρῳ, Ὁ μὴδ᾽ ὧν γξτογ τοῦ ̓  
ταις πολλακισ᾽ σῷ. Ῥἡρον) πσινϑη, τί αν ̓ρέλωβ). καγὴν μ εἰ δωσικομήτα 
᾿γίρθσι: νέφηποι Αγοίόνχεμα Ῥ λασίωμ Ῥυτοοματ Ρ τὸν ξενοφαι του, Ῥομιοιού Αδι᾽ ζω Π Α "ΠΣ ᾿ , 

οἱσκ φυνῖσ ὰ [άρυ. ρον μαμίαν οὐ Ισικαντῶν ῥοιφ εἴκασεν οὐ τοῖς: 

᾿αὐϑρωποά δι α- 9" ἘΦ δἡναζ τὰ πα Ῥδομοσίων χα! δῶσι σὶ σι μῶν [τί ρυ. 

πφόχϑρα ἢ λαλεν σω ἱτρφ αἦνσυκεγουσιν αὐτοῦ λυ "κοι ἐξαίφνε: ἐρλύοντο. εἰ 

τινὰ τοναύτισῦ ΠΝ ὙΤαυτάρ, τον τοι λὲ ὠνο 'κν τοῦ τ Σ οἰ ψιεατινγρεεἸδοῦ στ δῇ 

πογτα ὀμένας. τ λειλύ τοντον ὅτ ὦ β Ρ ἐλαφοιδιὰ τοῦ ξἰϑλόοντο. 

φνδνοῦνουχεν Σω- Καὶ μιῶὼ δτικλφϑένη δον ὃ δρᾷς: «δγὰ Ῥῦτιγλύον γυναῖκ 

σεθαυμάζρ 6 ΣΤ Χαλρετι τοίνιω γδεασοινοαν-Φινῦν. ἐπεὶ ἐρτινικαλῳν, 
εὐ νεφέλαι γυ»5 

μαικῶν ὀγφεσι ὄυρ αϑο μή κηξηβ τῷ κἀμοων ἐνμπωμραφίλήαι:. 

μὸ ρφάσ. καὸ ὃ ῳ 

ὡντῷ ἀρανῷ “»"λλᾶς ἴχο υσῖν οἰκόνασ. υτων δὲ ἐμρμημόμϑισεν, ἐκθνων ὅγεκα μόμον, δῶν λο!δὺ δ᾽ 

σπίσιγοισ' δῇ 9 πολιϊϑιορθμωρν βούλεται. Κομτέωυ,ι λένεν λίγᾷ ὃσ' δ ὡδὶ κόβῃ , σηπκωππέμεν 

νθ΄. (ἄγρι ὁνς δρφιαλατρδγώ τας ἐκάλουν πτοὺσ' τσ ἀπηγορθυμϑμασ πραξφσ ποι οὔωπα σ᾿ δ 

ἥχοῦδε ρατείσ' ] φωνυμον δλέγᾳ Ὃν διθυραμβοποιὸ ὁμ. ὃσ' ξεροφαύτον εϑν ἰῷ ποῖϊσ: “πιρὶ πε -- 

δασ δὲ ἄγοιν ἐσπόκτο. λάσιον δὲ ε ὁχὺ σώμα. ἀπεὶ οὖν κοὺ ο᾽ ἱπατὶ εἕταν ροιλοσιον ὄχον “τὸ σῶν 
μάποση ΡΥ ἵσσὺν μῷ ἰῷ», ,ὗρτε κοὰ δπρὸς χουδ λα-πίϑεισ' ̓ πόλεμθ᾽ δι ἰκ ρεισίαν ξρωγοσ' αὐτοῖς Ν 

σιιυύφη δύλόπος ΠΣ ῷ ὡμανῶρτιμα ϑεω μλώασ, “βομοιοῦν, αὐντοασ' τῇ ΞΡ ἐ κεῤταύρων ἰδίᾳ ,χολιὶ νι τ 

φίλα γποργειδο. Τιδμνὰ ἄρππεγαι. (οὔ τοσ’ κϑκομώδεται “πύρα Αρισιφωφ ὡς χβεωφῴ ἜΣ 

λέτης. τίνι Φισῖν αἱ "φίλαι ἑ αὐτοὶσ' ἂν ἡ ἀκουσειαν, κα ν ἀφομοιλσνιόϑοω ϑελάσοωσιμ ἑαυτὰσ' οἱ σ΄ 

μών!, , δια ρπείξ ἐγ κὺ νοστβιζοῤθῳ τοὶ κοινά: συβισὴσ' δὲ ὁ σίμωγ᾽ (ὦ κὼὸ 3 ον πολι τείρ ὁ δυα4 

“πρὶ ἕμτῶν τότε "οὴ “- μπως ΤᾺ δεμοσίαν Φ φϑοσφί σκρ χρημιέ τῶν: ψμγήμενϑυφ δὲ αὐστοῦ ον. ἄπο. Ἷ 

Δι. σ' πὶ τοῖς αὐτὸῖς ςδγαβάλλωψ αὐτὴν ε ἐγκλήμασιμ ἀὐπῶς. σ ἡρακλόας ἀργίριον ὑφείλυγοεσα 

, μωδέ τωι ἡ νιῶ, ν᾿ καὶ πούύσιντοι ἐρππίζων ̓ «κοὐσεινπεὶ αϑέωμαοι,εἰς ἐλμύψαταγοίασιν ὦ ων καπεᾷ 

δυκε. Κλ εὔνυμον: τοὔηρν ὦ ως δειλὸν χα ϊὼ ἁλὶ φι πιρρατοξεωσ ὔψαντοι τω ἀασί δι δι τε ἀλ: 

λοι κωμφδοὶ διαξάλλουσι πίνει. κοὴ εὐ τοῖς σῴηξὶν ὁ αὐγος ὧσ᾽ δειλὴ δὲ εν ν πρλλῶσ κωμρδῷ ; 

“ταῦ. δὲ ἀρθὰρ προσίϑηϊεερ ὡς ὁ πόγηον “Τοῦ ἰωυλεωνίμου οἰ ψανασιδοσ' γδορθίο ἴϑι κιρῷ χε 

μϑρίθ εἰσ εὐφῴνίω Ἴ34ι Φραλο τος. "πλέονα πυρτίω συμφραὺ τοὶ -ππκίσμα ται ἕλει τοὶ ὑταῦγιρις. 

νὰ νωῦ ὅτι κλφϑέρν. κα νὰ φησι ΡΣ ἂν κλφθϑινν ὑϑθονν» Ἵμανάϊε δεν. οὐτὸς Δὐλκαναφείᾳ. 

διαβά Ἄλεται. γέτον δ ὧσ' γιϑαικιζόιϑμοι οὐκ. ἀρίσοφαννσ' δαβάλλᾷ ̓μιδγν, ἀλλὰ Δ ωρα. Ά 

μὰ οὐ πυτίνῃ »λέτων οὔ τωσ΄. ληρθσ ἵχων. -γραφαυτὴς οὗ ἐ-πεισυδῃῳ "πλῶθσῚ ὑσρίέ κλφθίνηκιν 

βοίων οντῇ" τῦ καλλαυσ' ἀκμὴ «τού τον ἐδονψσκίφηριν αἰνεΦύλις, εἰσ ̓γιυνμίιις Μυτεβόρφω 

στιν ἑαυτοίσ. 

. ψεωσ' ἀποπέμ- 

Χιῶρῶ 



Νεφέλω ἢ 

᾿ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤᾺ ΠΕΡΙΚΟΡΉΝΣΤΙΧΩΝ «“΄.᾿ 
ΧοιΧαΣ ὀώπρεσ βῦυτοῦ ̓παλαυγλοίς. δι ῥατὸ λον ᾿ωλομὅσων- 

Σύτελεάῥοτο ληβ ἱερά υφραῖζε ἧρδοῦ κί ὅ ,7) χρύζεις δ 

νῷ σχωὺς σεμψέν 

τινα. προσιμῇ τ - 

γνσοίῳ διὰ ὧν 

ὁ} αὐ ολλῳτῦςσακύσωμ δ νυ ων ΜΟΌΔΑΙ βϑ δῶ σῶμ .᾿ χεόνον. ΠΣ ἀνὰ 

Π αν ἀπροδίκῳ: Ὡω ισορλασι τώρα οὔν εἰς α«σοϊϑε͵ . ἊἝ ὅτνι 

τιβρεμθυφτὶν τοῦσιν ὅσοι! Ἰο,ὰ τω ̓φϑαλμὼ δ δλαθαίῃ ταδὶ ὡ » ΗΓ5 

Κάνυτδατ' και οἱ τελλαῦζχεικ φῆ μὴν συμιοπρ ὅσω σβύπακ ἐλι δὰ 

ΣΤ. ὧγ χοφϑεγμαιτος ὠσὶερ νλισεμινον: "αὐ τιρατῶδεσι Θιυρατόί. αὐτὶ ον 

Σω ἂν το φΙ μγουνεἰσὶ ϑέ“τάλλα σὰ ἐνπϊοἠφλύαῤ. ἐν δ να τὰ ̓ 

ΣΦ: ὀζϑ δῇ μἷν φέρε πρὸση  γὴσ ὃ δ λυμοσ οὐθεος ὅξην; τιν λόγοι ἀν 

σώ-. Πόιος ζώς, ὄν μὰ λὴη ρβσης οὐδεν ζιὺσερ.τὶ λέγεις, σὺ Ὁ τι χείζεις ὅντε 

ἀγνάτιν ὑφ, του τὴ ὃ ἐμοὶγ ̓αἰπέφηνάω
 πρῶτ᾽ οὑσαντ' ὶ (ούλοιο - δὸς 

σω ἂν “τοῦ δέάπτου “μειρέλοις δὲ σμιμεΐοις ἐγὼσ' ̓αὐ ηὐδνδοίξω: πα ψλώ 

Φεέρειπρῦ δ πώφοτὰνμνεφελών , ων τῆδοι τϑίαστι. τούτων λόφων, 

Καύτοὶ χεῆγιάθρι 'ὰς ὕφν αὐ “πονεταύ τα ς δοίπποδὼ μῶν . αὐτὶ “τῷ σινετω 
τούτον. εκ δος- 

πα ρακολουϑή τῶν λύγων. Ρλιωὶ " ἃ προσῇ “« οὕ τωσ’ ῥάκολουϑια ὁ ὅλε τὸ λόμν. “πλίω ἡ ὁ προσις 

ίκῳ ρισοι. «δὴ αὔως “νλόγον ἐχμμάτισε, ΜΚ σοὶ ΚΆΗΝ γι σουίκει στὸν, ὑπεῖτο ὡ ἐσενε γκων μέμμῷ 

δὲ νιὼ Ὁ τοπροσίκυ δγασύρων ὅτι μεγίσαρ δύβαν εἰ εκ περὶ, αὐτο. ὡσύπρ “ποίνιταισ' ὧν Τῇ, βιιβίᾳ. ον 

Φιρήσσὶ ἦν ὁπρόδῃ (.9’ ΧΘ ΚΘ’. ἀἰωμασε δὲ Χρ τουὶ λεόνουσ' Σωβιράτοισ. "πρωτοσ' δὲ οὔφσ' 
τίω σεντηκὸμ τοόμα Χορ ὁπίδειξιν ἐσπϑι Ἀσοίτο. «μη μονδὶᾷ σ᾽ αὐντογπσλ των “Ὁ ν Ὧρ) πρωτωο 

ρᾷ- "ἀρ ξονοφϑν τον σαπεμνιμιονθύμᾶσιν. τἐμίω «)λὰ κοὰ Αριποφανεσ ἐν ται γεν σεις. δγανέρα ' 

φϑτομὶ ᾿ βιθλίον Δέφοᾳρον! " ν πρδόνκ εἶ ἀπ ἀδυλιοῶν ἄσῴρισις, διαβοὶλλᾷ δὲαυοὺὸν κοὐ δνόρ 

νι σιν οὗ τῶ» παρὰ ἐμοῦ ὑ προδγκῳ (ιλοόφν ἐ ὄπησπὲ “Ἔλονπον. διδάσκαλθ᾽ δὲ [ὦ οὔ τος “τῶ ὡϑικαλου 

Αϑῥου κόϑύρνου: ἀσφιδν ΦῬιώ κοντα πὺραννῖδος συμμεπίος ν κόϑορνΘ δ ἐκαλῶτο, ἐπεὶ κοὺ 

“» σ' τριϊιογτα συιυέασενδι. ΟἹ τλάπα Ἂν ἁραίελέα τῇ βαριτῇ δ. τῇ βιιακίᾳ σιιυυιχοίρεονῆτο, 

τὸ (αλουσῶν ἑμμαπέρων ἃ ἱπὶ ποὶ ἴϑᾳ, αὐξβ »προἰυλίναμ, Ϊ-ῇ ζαρεπῇ ἣν ὑρακλία. Δρὺς ἐκόνη δρῶ ; 
τσ προίκεὶν᾽ ὅβπροσκ μων ᾧφικακ. ας ἡδονῶν. ̓ Αλλωςὶὼ ἕωλ καθαιρέσει ; Σω με ρανιστὸν πρόδικ" 

γῦ μίγων ἀποφολμᾷ δ) αφίφόντως. οὐηνσδὲσιξιεὴς ὦ μιυπιωρολόγοσ. ἀπλιι ἡνεθ δέος δὲδγεθαύετο. 

Βρορϑυφ ̓ ἀπσεμνυμές. σεαυ δ ον ἔρλοβματι κὶ ᾿ ταν ριδὸν ὁρᾷσ. Καὶ τῶ ὁ φϑειλμώ, ἀπὸ ων 
ϑυιλιμων σεμνίυ) πίω ὑφιγ᾽ ἐλεῖσε εἰσι ΣᾺ ανϑ ῥρώπων τινὰσ' ποιοῦρι δεμνοὶ εν Φανᾶνριι. οὐζτ᾽ τί ὁ 
Ψψιν δξιλοντεσ' Δτὼ ἀθγτηδούμάν στωὴ ἡ βάδιζε Σωκράτας β- Τ᾿ λάτωρ. Αλλλωσ. σεμψυνν ἀμό 

γα φρονέν. δ ἀλδὲ σῶκ ὁτεσ᾽ αὐηρὴσ᾽, συ Ῥω πεφύκασι βαδιζψν. «ὡς ΤΩ δ προσ ὦ ὄγῃς σφ, 

τοδὲ Σωϊι ράγρυσίιονίω  μόλουιλσιφίᾳ, δύξαν ἰεὑ πον μϑρου. Καϊτοὶ χείὼ αὐθοά ὑσησ ἐὺ δ᾽ μέ 

5" (ὦ φνσιν εντῇ β' τοιδεδσ βοσίᾳ, δι μὰ ξρυιφιλῶν (ὦ πτοῦτο δῷ γριλγφίῶ αὐνδνϊκαϑὲαυ δ ρὕφν ἱ 

ἀγν νεφελ΄. Αλλλωσ. δοίος τὐγγίμν σκυδλοι σορίαυχροῦς ὸλ ἐλβε μυσικἐδλῳ ἃ Φασι "5 

μὸν. δοϑῆναι καζάνπόλινῥπον αλαυνδ ρὑβαλνόι ὑεὺσ' ἘΕΡ ὁ δὲ ὦ ὀετο ὄϊε αὔσρσι ὑπτοι στον τιοϑα 

σερϑι γῥλιν δε οδαδιύατον “τῶ χρησμοῦ. “Ἰγαπβοηλδμε δύ μὐστ περὶ τίω ἐπα λίαν (Δα μην 

1 



Α͂ θιξοφαϑουσ' 

αν λΑτ,4 ὦ 
τίωυ γιψβλθονόν»" τ ΝΣ ἐξηβλλι, "Ῥύγῳ λέῃ! πῳὠνωϊλό γῳ ὡπροσίφυπισ. 

οἰεων ὦ οὐδ Και πρότιῤ ̓φὸμδ' ̓ἀληϑώσῷ μημ Δαικόσι ἐνχοὺρῶιν: 

καμίδε δική Αλλὸςτιςδξ ρον τ Ἢ δ}: Φοασον. Ἴτομετοιδτεξεμαν, : 
φνὑπωῦίρλοδυ» σὼω ἃ «Το Ὁ ρον χῶσι κυλινδόμλ): μ᾿ ̓ΦῬοπρῳὼ πον σύγρλι". ͵ 

ρολϑψεν. “κι πέλ' σω ταν ἐμισλνιϑῶ σύδοντο: το λλῦ καναρικύϑῶσι φίρεαθ5 
ἀιριἐὰ Κωτοικρημνάμϑμαι "σλυῤ ̓ἡμβρυδναῦ πῶ, ὠταξαρ εἶσ 

νυ ἔμωτισε τῶ Εἰ ἐλήλαν ἐμππϑάϊσ ὅση, ξατνίω, ΓΝ προ τουγουσιμ: 
“πόλιν. - ΩΝ ὁδάνατκαίφων ἐς τίσοὠ τοὺς χΖ' ὀφιὺς ὦ ὥςτι φε ἐρεαϑφ». 

Τρμοκοσις τ κι ρα λλαϊϑέριοσδῆνος. «ρον οῇ »τουτή μι λεληθᾳ: 

, εὐ φείφην ὀζις ὁκὼν ἀλλ αὐ τοιδ΄ τοῦ 7 διοσγωίξα σιλων» 

ἰὐδιδεύα΄ Α τοὺρ οὐδέπω φνρῖ τόποι τώγον τ ἱβροντὰ μέ δίδαξ ΣΝ 
ἢ» τ᾽ ἐμάν δ σῷ, ὐυκἠκουσιιημεντοσμ φίλας ΙΝ τος μεςοὶς ὅΤι φημ, 

Ἐκ έν, ἐμωσγήϊέσοις εἰς ἐλλύλοις ποι αγέιν σγοτ᾽ τυ κνότατο ὑδι 

λαβουμϑβων." Ξ»." ̓Φέρεγρυσίπῳ, γεύτσησεύφν: "δῶ. ̓αἀἰπὸσοιντρῦ. ̓ γὠσωδαξω: 

Κρνμνω μά. τῆ αν ἤδηζω μιοῦ ποιναϑυνιίοιςἐ μιφλνιϑείς, ὐπὸ τουραίλθης 
μιαζμομαιί το 
ἀίρθ᾽. δον «ον Τὸν μιδέρα: φυκ λόν ὁσ' ἐξαιφμισαν δηεκορκορύγησεν ; 

κρεμάμεμκιάλ 

Δηλοίσ' κοὺ ὅλ 

Ῥωρούμονωι “πὶ 
Θιασὸν δὲ ὅ τῷ, ᾿Παρίηναν ἠχούσιν, Ομηρθ. Τιάταγοσ δ διὰ σὅμα ἡνυτδδύμτων. . 

Α τ δ ὄνθ᾽. .κοὺ τοῦ το ἑρυλλᾶτο παρὰ “το σ’ Φυσικδϊσ'. ̓πουπέσι δῇ νοὶ ἥ αἰϑεθίσις. ποῦ. 

δὲ εκ. ἣ» αϑοιξαγοράων λαμβανᾳ. Δῆνθ’ ΜΝ  ἐασιλϑίωρ. ἐϊίϑεν ἵλαβον ἐε τοϑθ΄. . ἫΝ 

κϑϑ ἐΐλεπ γτ ̓ βασιλθύφν σὸν ὅγα: ἀλλὰ ὄνον. εοὐχότι πίω δήνισιμ ὑποβάλφ, ἐμ! 1. γ᾽ παν, 

ἀλλὰ μι ῥαμί ουνῦι βαϑυ ποτήριογ ἢ ὃ ὁμαλῷ τοῦ ὄνθ.. δα αὐω εὐρυπερον ὃν, τω; “τ ν " 

«4 οὐ του γλδιομι ἐκ τοῦ τοῦ ἐς τίω “τὸ ὄνθ’ παρόλεφε δϑαὐδοναν. 
πὸ σουυΤΟ). τὐσε τό δέξο. . ἐσ ὁ σαυτοῦ πελέαν σικηδορ. ὑεῖ ὁ ευιὐϑετόψῦβει κοὰ ἀμ υπέβατον γίνε σ 

στοῦ »νφ' τ λέ γυσι». Ζωμοὺ σπευναϑηναλοισ' ον τοΊσ' “πιναϑίυνειίοισ δὲ ἀἥικωι Σ ποῖ σ᾽ ἀϑηναῖ -᾿ 

'δισ' πύλφσ᾽ ὑπεμπον βουσ- ὅϑεν ἡδκψίλφὰ ̓  κριῶν. Αλλλυς: ἥδε ποπῖν τοῖσ ππιγαϑημειῖ. 

᾿ϑισ' ἐκό ρ' σεῖς συν "ζωμοῦ τίὼ γαιτέρα, σοὶ δὲ πειναϑήναιαι ἑορτέω ὙΣ Ρ ̓ἀϑίω (δοισ' ΟΣ μιυῆσαρ . 

“πωρὰ πείτωνζϑυ τῶι «ἐνστεὶ δὺῦν «τοῦ, ς ππειναϑαναίοις, “πὸ σου! οὗ ἀσπὸ δ δρι ἀϑηνῶν ἀπριίοι θεῖ στα “, 
δλι4σ' βοῦν τυρησύμϑυονίπεμπον. σωιυέβαινον ἀραιανὰ ἄναι δὴ ρεῶν ὥςτε πλερούϑαι Ὁ “πώντασ' 

ϑὺ πουρὰὺ δον ἐιϑίονιτοσ'. δγὰ πίω ἀφ ϑογίαν ̓»»ὄ ἀριῶμ. 
ΕἾ τετὰ ἀποιοιϑᾷ ἔσται συν δ κα ιννθίω μοι τοὶ δγαιτοιραι βίοι τίὼ γιφέρα: 

Καὶ μλόνθ» ὑβαιφνησ. «καὶ ϑρίφθ᾽ τίσ ὅλι ΕΝ “ιέπεσε “δεκὸ ρκορυπισε δ αὐτῇ “Το η ἤχα 

"σε: ΤΟ αάρνναι γζρ ΩΣ τέῳ γασέρα λάλειν μόνον. δομιμήσονρ σῇ ἀκώδνάν - ἐν ἤγουν .᾿ 

ον Ἀπὸ 



Νιφέλαν 

᾿ ! 
φ. Νὺ τὸν οἰγελλῶ: Δ δεῖν γι ἔς ) ̓ὐλύσμοικοτι ῊΣ Α-ὸ γιθριόίου 

Χὥῶς περ ρον τὴ τὸ ὁ ζωμί δ πατατξικαὐδνοὶκύκραγ, ,.. τιρθνοοιμασίῳ 
συυνοι γοιὸν δὲ 

Αι πρῶγν ποωππτοίξ. κά πεη τῇ πού ποσπτιπο πππίξ. τ δλγεούμς 

Χὥτ ἐχζω! κομι δὰ Δ β ρον κ᾿ ποι πα πωπατοξως πλὲ ἐκ. ὀλουσ ᾧ 6. τύν- 

σοΣ κἔψαι Ῥίμιω γε β γιεριδέσ τυνστουὶ  οἷαπεέπορδος: ἐψοδλ δς 
ἰμρόν. δ΄ γε δέίλα 

Τὸν δε ὅρα “τὸν δῇ "τὰ πύραντ “ποῦ ὁκείκος μὲ ;γπθροντὰ ΚΗ ; δεν ὁμολογοιῶ 
Ταῦ τἄρα δ τὼ νόμα τλλὰ λοΙν (ρου τὰ ρτρρδὰ ὁμοίω: σαὰν πρισβὲ 

5» Αλὰ ̓ὅκῷ κυγὸν ηρϑέν αὗφι, ρθλά μπ ̓ συρι7 52. δ δοξον. πίω, τῦτε πρὸ 

Καὶ καταφ ρυῇ,. βαΐων ἡ μασ' ποῦν δέζώντ' φιριφ λυφ' ἐρκἀλονδῳ δα 
πεχεῖρᾳ -ῃ δ συγ 

Τότον 3 δαφανῷ ὡς ὁζαϊοῖ "συσήτοὺς ὑπιόρκους' (ὐδμούκυίφὗας 

Σω-Καὶ σῶς: ὁμιδρισὺ αὐ κρονι ων ὀζων: Δ ῥεκκεσύληνε" ϑαυμάάαβρεν 

τῶσιν εὐ νι 

λοῶ! “πούν το κα 

πέγονται ὃν οὐ οὐρανόν. ὅγε ἀπὸ μιμρᾶς οὗ Τῷ ᾧὰ σὴσ' οὐσεσκοιλίασ ,τοσονς ἡγοσα οὶ ϑῃ πορσῶν 

"» 8ἢ).Τὸ νόμα τοῦ δληλοιν. δὶ τού τὸ κυτοὼ το αὔτοιὀνόμζα λλήλοισἄνει δοίιει προσῴῷ! ομὸὶ 

Φλέρορ τίς ὟΝ ὮΝ “πὸ ρέει. ἀππωιζεὴ δ ἥλα “ἀὁμιοιοί απο Ανίκγν. Καὶ χε ΧΡ Φρυ τ. ἈὉγ ἐστι σρᾶ 

λάκισ' δίκι ραυνόσὰ γέ μ) οἡκαγαμρϑ. αὐ ὰ : περιφλεγῴ μόνον. οΑλλως. ΧΡ φρυτ4 ἐκα ταῖθᾳ. πέρι: . 

φλυ4) ἣ πεθικ αὐᾷ ἀνλῆσ ὁ δὲ ζῶντος τινόσαὐτιτο πλ σίας το Κ ρον! ὡΓ ὕϑων δον ἀρ 

οἸίιησ' δὐιϑείασ' ὀσίνσῖωσ' ἔςι } κρῦνια γα »»ἱσέλησιν ἑορτή. τοὶ τῆ ρ ̓μαλοισίκαλο μὴ ὩΣ 

γάλια. “" ἀσα εὐρς σῷ Βεκκεσέλίων. Σ σύγχυσις ὁξασιλόιδ' ββαιγυη ἰὼν κοσμ οἰ ράτο Ἶ γγνῶς, 

ἡϑέλησε “(ν᾽ ν΄ που ἀρχρυοτέροσ. ῬῬανῶν. δ. Ῥοφόντινα, λωή ογαμιΑστος ἀπέκλάσε μυτὰ βρίφεσ. 

αὐξυϑέψτος, οὔρῳ ὦ βοῶργςξ βὲκ, Ἰκόσε δι εϑω δρασιλόδ', ὅτι ἀρχεδπεροι ἢισοον ὁ πευζρλαγόνες. “πὸ 

᾿ ᾿αὐτοῖς δὲ ὁ ὁ ἀρτοσβὰιι λύγυτωι. «σινϑέτως δόσε τίω λίϑιν δικίωεσέλίω κ..πεὶ (οια ρκάδας πῇ ὃ 

σἰλίωοι ἐλέμωντο. Α' πολλώνιος εἰ βἰκείδε σοι) πρόϑε σελ ἰυϑέης ὑδίο.). ΤΥ δὲ ἤϑυππσ' ὁἱπερὶ τὸν 

λούει ὅλον ὃν ἀργά Δ σοφοκλάον ϑεωνα δ᾽ μιἰμωφνονπεσ τοῦδε Φασίνοονδ᾽ κα δὲς δὸκ ὅσι πρὸ 

Φλσελίωαν γα εν" ὡς νὴ ἡ ὠδυξοσεῴτῇ περιόδων Θεὐσὸ ρος ἡ εμ τῇ εἰκιοσῆν δόυτε [ᾷ, ὁλὶ πὸ πρόπι 
βον 'φισι “τῶ πρ διγέγαιντουσπολίμου ἐραίυλίους τὸ σελίω ίω φανίώμι. ὰ Αριςῖ ὀχίοι ἐ ἐνποῖσ ϑέ 

σεσι (Δ Δι ρογυσιοσ ὀχϑλκιοννῖο: «νπρώτῳ "κυήσεως, ρ. τὠγορ φασὶν ἀρίμα δία φ,σελαν ἐπεὶ ς ὁδ' Μνα 
σία δεφισι προσέλίωλά ρκάσων βασιλέυσαι. Αριρυπίλεσδιοντῇ πὲγαὴῇ Ῥαπολιπεϊᾳ ΦιονῚ 7: ἐν' 

βαροι τέω ἀρκαδίαν ὀκησσων. ιτιρεφυβεβλήϑησοιν ἡ ὑαϑϑ νὰ αρίι ἰδὼν πρὸ “τῷ ἱωντέ λοι πίω 

σελίωω. δι Δ πρ οσωνομάιϑησκῳ προσελίωνον Δούρισὴ τρὶ πεντεκ κιδεϊιἀτῳ Ῥμακεϑονικ" ἀρ 

ἐμ άδὰ φεδν͵ ἀφ Ζ ἢ ἡ ἀρκαδγα, καλθ ται, ορχο δμῆ ἧον. δ) οι πῦτα μ ἐ φλά ρίι αδι οἱ σ’ δρχολϑρμόν. τί 

νὲν αὐ Ε᾽ δὺ, κι μα: δύρακοναι τος περιόδου φβσελήνησ ὁ ὅϑεν δυπροσελίωὐνο τί ἀρκ άλασκλν 

δγν. ᾧι ον ἡ ὑπὸ τυφῶν ὐπὸ ) Αἰ πλάνος ξοναγόρασδριμ᾽ .Α Ἅλος. «ὐτὴτονἀρχάίνη. μυρί. “γιὲ ὲ 

μω ρδγὰρ χϑῖνς ἑἐκάλον ἀσπὸ Φλί ςορίας. γιό ἀρκάόχς ΧΡ τσΊρυ᾽ πρὸ σελίμδησιχρόμ φονεῖς φ ἡ 

δά τῴν καὶ ὑππῦ τος ὕλιι Οὐ ἤρα ποτα πτντων καρατῶνδ) ζῇν. ιλονῴκ εστίν των δίπετε ἀξκά 

σῶν κὼ Ῥ Ἢ φρυῶν, Ἷ περσών “περᾷ ὁ φλαρχαιότιος Θὰ ἀσκείσιν ἐλθόντων, ψα μήτι ὃ δασιλδίδ' 

αἰγίπτον λαβὼν δϑο ἀρτίγίνα ππρδν αι ἐντιν, ἀπὲ λέσε πονῶ οἷ γοι ἐποικσε τοῦ τω ϑηλαζᾳν: 
.« δὶ 



᾿. 
Α͂. οἰξοφαῦ ουῶ ᾿ 

ΕΥ̓ περθαιή τ ἐσιόρεσο: “τῶ; δῷῳρυ: δ σίμων ἰψέπρησων: 

ουδὲ κλεώνυμδ Ζδὲ ϑίω Ρ̓ ῥ'καῤχοισρόσα ἐ σξσίορκοὶ: 

ἐρμυπέρ΄. με ἀγα τ οὐδ ρῦ γε, ἐν βαζλλφ υσουνιομάκρομ αἰϑηνοῦ.. 

μιν τὸσ' αὐτῷ Καὶ οθοῦσ τοὺς μειοίλ΄.γὶ  πωϑων ἐλ δ δῦ οὐσιορκδ. 

δὐνοι δέφαν' ὅπ 

“αἴ. “μὐὰ δία 

γλωτίασὶ Ἵνα μὴ ΣῬιονκάδι οἱ τορ λέγᾷν φαιμά"τῇ, γ δ; δὰ ϑύκφοιονδξ:. Ὁ 
δευδαϑ)δυδώσιις ῷ 

ρόμνρ υδὴ Σω ταν εἰσ' αὐτ' αὐνι ἐμεπεωρηϑεισ' Και τοια Ἀειαθῆι: Ὗ 
εἰ ὅληλ τοὶ τα τ ἔνοϑεν οὐὦ πὲρώσαν Ρ κα ον; φυνῴκάπε οὐ ποῦροίνκε 

δία ὑνπεῖτοι μὰ δ᾽ ξ δ’ αὖ τοὶσ ἄξω Φι ἐρύλσοβὸ ὕριηι οὐ χίμω “υκνόνη τ ἡμὴ κ΄: 

᾿ ται Υ τοξοιβδον. ουτήσξυ μησ οὐ “τὸς ἑανηὸμ κούτοιε ων Ὁ 
ι2 

ΣΈ Νὴ δ ̓ἐγωχάιὼ ὠπεχνῶ ; ἔπαθον τουπὶ τρτὶ δγασιοισιν: ἑπῶν τοι ανόραθ 

σελϑῶν πρὸσ' αὖ φ ων ,ϑἱ Ξέρα ἢ ἐσυγγε ἐσιμ κοζηου εἰγωρ ὠμελήσοισε 

δάτεῖσε Ἀϑρνήδῇ Η δριφνωῶτ' Εἰ  γηξαύφμες δγαελον ἡσοισει. πρὸ αὐ τὼ : 
δὲαυτο, ὌΝ 

πήδεσαν τὰ ποι Τω φθαλμώμε βραπσίμμστβ ναός ὸ ξεόηρρ. 
δα λέγον ἤρικ. 

ἔςι δέτον»» φ ρυπεί, ὰ βυσ. ἐρτήπονφρύγεί ἐφάνησαν ἀρχοιόπε οι ;ἀησὺ ἱσθρίασ οὖν ὄρνται " ἐλὶν 

ξισὰ 51 δὲ πορβροδυτῷ ὀνϑοῦ περὶ εψαμμντίλου Φιοῖ. δον δὲ ἐσπέϊν προσίλίων, Κὁὶ Εἰκ περί: 5 

πλεξερ ὁ πϑῦθι καποὶφ ρύγισ ἀρτοσ. ,διὸν σελίιυδβλντε ριἀποότσληκτε. ΣφΦύφρα γἀδέσπορίεοι: 

οὔτοι οὕς ἐὑπὲν ὡς, ἐπῖο Ῥκοι "ϑὺ ἐς ἀ Ἕλήλόυς κακοὶ κωμρδοοῦναι Καὶ σούνιοΥ ἄκρον ἄθη 

ναίωρ. χβεισ ἤν ̓ἐεσῖγον ν"τῦ) αλογρίον ὡς ἴφε Διονυσιθν ὁ ὃ ἀλικαρνασευὶσ ἐγϊεϑ" περὶ δ΄ μιν 

νύασ: οὐκέτι πυβὸ οζόιδ' κῶώμῳ διξίοϑοι δοίεει. αλλ Ομυρθ.. ἿΝ ὁρίλος ὁμμθιὰθ΄΄- . Ὑ ἀσ' οὐρὰ Υῥ 

»τοῖσ’ μαγοίλας: ἐἐπειδὰ τοῖσ' ὑψηλοῖς δὲ “ποῖς δένδβοισ ἐμταιηῆ 4 ὀκφαυνός. νη μφωτέον δὲ ὅτι ἀν 

Δο-ποννήσιοι οἰ ἐ εσενινιῶσ λέγουσι ἡρυδ ρνο Οὐκ οιδι το Ὄ ἐφενοχωρίθη ὑπὸ Ῥ Σωκράγυν " χὖ 
γῶν. Ξηρόσ'. ἀ9᾽ ῶ ϑερμὸς Τὸ μηδεμίαν ϑερμασίαν᾽ ὑχων. φιοὶ δὲ ὅτι ανεμιοςἐμπεσῶν τοῖς 

νεφέλοισ᾽ κθὶ ὑσέτινοσ' αὐάγνκνσ' ἐλαυνόμϑροδ, σφούβοπερον πνϑύσας δι όγα ρρϑβασ' ἃ ἀπορρίνυ 

σιν αὐννδθ' “σὸν κεραυνόν. ἹΚαταιολφιϑῆ δὲ αὐτὶ “τῷ σενολωρμδι συγαϑδ. νὴ μόζον κοὐσφοδβόπερον 

πνϑύσην «Ἰὐϑενδὶ δβλονὼς πυϊινοτουηὀρῆβι δὴ νεφῶν σῶμα. ὀτουὶ ἰὦ ἀραιὸν, δγεφορϑιπεν 

δ αὐνεμθ΄ κα Ῥλίων. φὴς ἀύτιν. τίω κοιλναν. πίω φνυσανἄ ἄραπα δὲ φύσι. «Φ᾿ οὗ ποίχειντε 

φνυίεενκυςισδὲ κοιλίουδδγεννο ὀλᾷ: ῥαϑ γοὺῦ Φλὺ τὐράρ περι. ὥσεως δεκτικὸν μύρον, ὀνομάζε, 

“ταὶ κ υεισ. ὀδίφλξιράς, διλίς ὧν Αρισοπίλης “περὴ ἡφωων: ἱτορίας α Ρῆβας δέδια σα δώσεις: δ 

) 

ΦΟῚ 
ς 

Ε ἧ: 

δ σικορσαϊσοὶς. Δ γασίοισιν, ἀϑίω σιν ἑορτὴ μφλιχίου δι΄ ,μιωὺς αὐϑεσηριῶνος φϑίνονες. Ἀ'- ἱ 

ππολλωώψιθ» δὲ ὁ αἀχαρρδῖδ' δγαίι οἱνᾷ τὸ δγάσια “πῇ ὮΝ ὑὰ μφλιχίου διεὸσ' ἑ ἑσρτῆις ὠνομὰ οϑοι “ 

Ἀύμων. ιὡσ' δέτινϑον ἀπαὸ “Το φυπῖ ν αὐτουδ τοῖς δὐχῶϊσ' ποὺς ἄτας: Αὐλλυς. ἑορτὴ δηὺς τὸ δγάσιας 

ἀἰθεύγοιν. " Ὑπερ διμέ ἴξω “πεί χουφ σειωδντες, ὁ ἑορτοὶ [φουσιρ. Κἀπικὶ ἔδωψ: οὐκ ἐρᾳιον. «Πηδδ 

ἐκλινονεούν ἐκίνουν. οὐκ Ἑδάσοι. «ποιοῦσι δὲ τού το, νὰ μὰ το ραῆι. Αἰλλως: οὐκύλαζον ἐω 

Θρῦσι ἢ ὁ κοντεέϊν(λοαζάψ, δΎ ̓οδογχεριζό μϑνον τῷ πνϑύματιξ «σὴ ἀπὸ πολφρίω. δῷ- εν ὁρίζω, δ ἰοδξ 

χλοχλοάϑω Θιχνοῦ ἸΑΚΑΝΕ Ηδὰ ριφνσῶτο ὦ «ὦ γιϑη ἀπο ̓ Ὰ μϑῥωνῆραρπύσξ δγαλακίσοιδ' ἡ δ 

Ἀρῥγη στο λακὶσὰ ὁόάσμα,. Προσετίλησε προσερραντισέμ. ὐμκεἰωσ' οὐ ναῦ “δπρ οσετίλεσε 

χει ταὶ ὡς δὰ κοιλή- 

Μήτε δῶν. 



ἀδας-. τλῶῦν 

Νιφέλαν- ᾿ 

ΣΥΣΤΗΜ ΑΚΑΤᾺ ὑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ͂Ν: ΣΤΙΧΩΝΗ:. 
ἡτῆς μελρίλης συῃία σἐ'΄σιθυμήδ΄ αὐδρωτεπορῆ ἢ μοΐμ « 
ὡς εὐδιοιᾷ μῶν ψαθεναλοισ' "δὲ “ποῖσ ἔλλησι ἐγλοίσει, 

Ἐτ μνήμων ἐξ κοὺ εἰ ρον τις σ' δι ηὸ τῶ Ἀομίησω ῥϑν ἔνεσν 

ἐνπῇ ψυχῇ ΧΡ "δ μιν ὁ καίμνησιμήϑῇ σώσ᾽, μήτε ὀκδίζων: 
Μήτεσρὶ 29). ἔχθει λίαν μήτε γ ἀθισᾶν ἐσιθυ μέϊσ. 

Οινουτᾶ σέχει γυμνασίων. "οὐ Ῥηβολλον αἱ ἰοέτωβ 
Καὶ θέλησον τοῦτο νόμι ἰζ4σ, 5 δΥρ ὀκόσπξι ὁναϊεῖναι. 
Νικᾷμ. τί ΩΥ δι δουλίωρ. «ὦ τῇ ᾿ γλώ Πνηρλεμίζων. 

φνάλλ ξνεκένγε ἡνχὰσ' ἔχ! φρᾶφιδῳ σής 6λ8 κοίΤυτεμερίμν. . 

Καὶ φειδὼ λζ "» ) Ῥυσιθί: [ ρος κοὐ θυμό ρυπηδεε πνῦ, 
ἀμελᾷ ϑαρρών ὁ βέρθτα γυτ Γ ἐσιγαλκθνᾷν πτερὰ γε! μαῦ- 

σῷ "ἔλλοτ , δῷ τὶ οἰζιμομι Εἰς "δὰ ϑεὸμ ὄδεμα. πλὴν οἱ ῤ  ἶ ᾿ 

Υ̓ 

Ὧὸ λέοα φυτὶ δυτσνεφν καςἃ τϑλῶπαι Ἴια τῶν Ὑ!}- 
φ, ὀυδάννα μελθείην ὠτεχυῶ σ΄ τοῖς ἄλλοισ ὑσαν' αἰ ποιντ' 

Ουδν ϑύσοια β ̓ἀδαν ἀσϑ! σοί μουδιεπήϑείανλι αν: ἫΝ . 

Χολέη εν! ἠμὲν ὁγτῖσοι δρὼ ἐδ ϑαρρδρὠσὺκ ἐσπυ χισέῖ: 

μάσ τ μον κρὰ ϑαυμοίζον πρὸ φηχῶν δεξιδσ ἔραν». . 
τ Ὠλέασοιναιδέοί! τοίμιωγ δμανυτου τὶ ποῖνυ μι ἰκρόν, 

Τῶμ ἑλονων ὄνον με λέγειν ἑκα ηδνσουδῃ οισὶν ἄρίξεν, 

Χοιάλν ἔσοζᾳ σοι τοῦτο παρὸ μῶν: ὡς τε τολοιπῤνγ' ̓ἀπερυδὶ 

Εντρδήμῳ νω α΄ μεηϑι «οὐδιεὶς νικήσει “σλεὶ οἷ" ἄσύ-, 

ΠΥ 'Μέμοι λέν "ωμοεσμεπέλας Οὐ τοῦ τῶρ ἐσηϑυ μῶ 

ἂλν ὁσῷμαυ πῆφοο δῈ κα ἡσυίε. πὸ τοῦσ χοήσοις δὲ ὁ 097. 
Χοτυξῳ τοι μων ὧν ἱμείρᾳς:οὐ ὃ» μεῖσέ λων ἐπηθυ μᾶσ'. 

ἀλλα σεοῦυ τὸρ πὄνασις ϑώρρώντ᾽ ντ ἑμετέρ᾽ εὐξαψι "λοισίμ» 

τρ᾿Δρασῶ Ῥύϑὺ μὲν “σιδεῦ σοις ἡ λρ᾽ αὐάάτκομεπιίζει. 

τον ον 

Μήτε ῥ δορὰ μὸ 

νω τρβιξω νἐσ 

χείμαζον ὁ2,- 

Λόσιφοι μινδὲν ἐ 

ϑἰορτ. Ο,νε 

τὰ πέχε. ὁ αὖ 

Ὶ ἐδαιιπεσωϊο ροἦ 
ΞΖ ν"λ } δ » 

γρῇ 

Ἴὀνφησιπλᾶς". 

Φ ν Ἰὰσωνα 

8 προ φ.- 
Ανούτ. Ῥάφροῦν 

ΔΤ ΘΉΧΑΣ λα 

Δ ἀφροδησιω 
2 “λὲν Τλω 

ἥ γπλεμίζωνς 

“λύῆ γτρλε μίῆσι 

Ἰοι εν «ψανηῖας οἱ 

βαρ. .ἀἰυτονς 

δὲ δείϊινυσι δ᾽ 

τριϑειὸς οὔ ουγς 

πόρῳ ῳ αὐϑρώ 

Ὅ" μϑροῦτε Ἀν χη 

34κ χω βουλῃ κἢ 

λόγωι πευδὶ ἀλ- 

λους νικᾷ. »δὲ 

δυσικολοῖν οἹ]. 

δυσκ ἐλωσ' κε“ 

ὅϑιω «ὠἀἰὐσηστ χρυ 

σι ἴον δὲ, ΚΣ 

λασχμονης δκα 

“ταπον ὅσησ' ὃν 

Εἰον. Θυμᾷ ρ᾽ 

παιδείπνον. ϑύμ 

δρα ὀδοερλαλχαάνο. ἀφὴ ὅ διλοιῦτι τλάχαν μον Ἀϑὶ δύτελι. ἐἐπιρουλίωθίφν. «ποριφούεοὸς οἱθνεῖ ἀμμ. 

Ὑ δ αίοςτ τη. ̓π (λέγᾷ Τὶ ἀς ρα εὔρατοκυχίοϑοο ἐτιμ δ δελοτ ανίδσει νη »λνλοῆ Οὐδὰν δ) αλε 
-φβάννιαὐτὶ Ξ ἡ πρϑσείσρνμιι. Οὐκ τυ χβισεις: “ἀκ ηῖοξι. α»τιΣ τ τι ὧν ἀέλφς δεξιὸς Ὁ ἡ αὐτὶ 

πεααιφιυμά. Τρ μεγίχ΄. ̓δμνηθῖ ΠΡΈΤΩΝ κῆσρι. ϑρέψαι. τ δ. “πρὸρτονη ἡτίωλέξι ψϑν 

"δόνομα περ»! ἢ) Ὧσ᾽ ήρον 5: κδμ: “δὴ ιν ΩΣ “)ολιιϑῶν. του ἡ δανφρεὶ σέμφυγ “Π ρϑτήλοισι 

δὲπρ δσιφυξιικρϑυφάπουσι. λέγᾷ ἡ τ᾽ Φιλοσίφοις. πεζά δὲ͵ σενοχωρῶ ανα γε ἐξά. ᾿ {π| 



φ' 

Αἰρισυφαύους.. 

Ἰ:. μον. με Διώ Σ τ ἐπε τοὺς κοπατοῇ. Δὲ Τ᾿ ἡ ΜΒ ΔἝςμταέξινιν: ον ῇ 
πὰ Η χεράῃμα Νῶ οὧγενϑων οἱ τεχὺν ὁ 97! βύλοι) Τυτλ ΟΥΥ͂Ν σῷ μιοιῦ τοῖσι. εἰ 
᾽ Δ Ἵοὺς ἐίικε πίω τύ [ηνυπειμεμ δῆ: ἀυχμδν οἱ “ποῦ “οἱ σῆς "δέῥ. " 
ποτ΄ αὐτοῦ ἃ 
πέδῥοϊανδυλῶι Εἰσαρ τοὶ 261 δαφαξ"ιι, Τοῖς αὐθρωύτρις τέν "δόξω. ἣ 

Οὐ μἐπέριψον» ὃς. Θρασυσεθελωῆο. Ῥλμής. ἐπ ̓Βδελυβ' ΑΖ, συγκολλμτ ̓. 

εὔντί ́μον πεόντ᾽ υρεσὶ οὐδεν ονὰ Κυρβ κκρότκλ, “κίν «ἃ. κω 
Σξσυμβάντ. κω 

"Ὁ ἀδϑδνεδυσν ΚΑ ἝΝ ! που ωμδ μὴ ὼ 
χησοὸ. Νιὼ ἀνχενόϑων. Ἢ νἰκριπρδάπο κ᾽ Κἰσνδμεωναϊασομὴιζνιπ "π: ὑρ»οΩϑ Ἴ ΣΡ ΟΨ 
βρα χυκουτοίληκπὴ οὶ ἡ ἣ ΣΩ μεφα ἀπα τα ληκ ̓ πλτο συ λιίμάτον βιΑ ἐπτχίς ον Φείκ (τον, αὐα, 

“ποροιίιαν ξἄσεων πιιρατελούτων καλουλϑμων. ώ "»{πε λθυταίου ἐφϑημι μρφοῦσ, ἐνχοσ' ϑὴ “πῶν 

φονμαιοι κοῦ ὡσ' ἀρ καλου ϑῴου. ὑυλτῶτελᾳ ὅνο δὲ σλαὶ ἴω γενθυκῦρι. Χρέϑων ἀριδηκὸν Ὺ 

προφοραν ὡσ' δυὶϊκ ν᾿ ον ᾿ λαματισμόμ πλιθωτικῶσαὶ νυ » λέλείωται β΄ ϑιοσεψ. 4] μπὴ δὲ 
᾿ “οι αὐτὴ συιυτοιᾷισιο ον ποιοῦν τωνὰ κεῖνοι, αὐ τῦ)5Ρ “τωσοὶψ. φροψϑούντωρ, αὐτὶ πορφρονότωσοιψ, 

σ᾽ Βι εὑ ταῦϑου. νυ ὦ φυσι, τίω σβουσίαν αἱ αὐτοισ' ἥγασ' σῶμ: το μαυτο; ἄρειον, εϑθϑθα, ΜΝ 

Ἰυή φύτρα 5 πισευτοϑεὶ μμένᾳν αὐν τ β  ποὶ φμδῥοισ, προσίομει πλίον Ἢ ἀείμθμοι πρὶ ἴσο ανδ μὰν 

ὃ “δὲμᾶζον παν ἐλόμϑῳθ» ὑπομλμᾷμ, σῶς ὅϊι αὐ ὁ γον ἐνέγρκοι ῥᾳδύοσ. Ασκὸν δέρψν αϑ 

“Τὶ “ΤΩ 7 8“ὥμα ἐμ δὲ ἰράνε ὀδίοι κατωῷ ρομήσειν ἐ(εδὲ ροβδψε τόσώμια τοσ. 1" “τησ΄. ἰπωμόσ: αὐνϑί!. ΝΕ 

δώσ'. “Αδαύθθλοὶ ρ β βαφαημάτον. Βδλνρθ Θύδνσθρμον ὑτωρίκἄλεν, ὑροντῷ γ τμάρλὸν 

νὐοάνας, 7. ̓ σου ἅβον. (ΔΥὸ μισέίοϑι βδελυῆ εοϑς. ἀν ῥναψελαίθερογ. “δὴ δ γουσῶν συγεκολιπὴς, ᾿ 

αν Τὶ “το ψύυδοτσλά ΞΉς. κυ ρβισ ἡ σανὶς ἔψϑοι ἦ ἡσϑίν δἰνόμοι 'γγράμμεβοι λίγ οὖν, ἀτάτι ἀλ ; 

λα δόξαιμι τοῖσ “ποδλοις, δὰ ἢ μπειρο; ὀνραι φῇ νομὼμ κὐδϑβλόιων, ἡδῴως αὖ  ὑπομείνκεμι πῶρ ὃτι 

οὔν “τούθειν. Α' 2λως: ων ρέις ὁπερίργοδ: ὃν ὀὐμκ σε λαθῶνν ἱμνήμωρ: Δὲ εἰκυ ρβάς πρὸς μνήμιίων γα 

ὀργίζοντο. Α πολλὸσῶ γθ' φησι “ποῦ σοὺν ν δεμοσίαν γραφὰν! κλνομουσ ἰυ γβινκαλέμθοι. εὅτιοὶ οἱ 

ἃ ρχέιοι λίϑου σοίν τέσ, ϑύξαν αναιγραίζβοντες: οὗν μα τὸ βλοέσεωρρήλας: ἱινρξισδὲ ἀρ Φι 
ἐσύ οσ αὐαδασευσὶ ὑσε βὸν δτιξύλα λελδυκωμβμα γράφονπεσ, ὁμιοὶ ἡ κάλ ἐσοῦν «ἰεὖ ῥξ,σοὐνὶ ἈΠ Ὁ 

περιέ ἐχον σοοποὶ σὶς γλσγραφφὰ εήλν. ἀυσξ ρανρϑϑένης φιοὶν ἀξων ἀϑηνῃσιμοῦ τω καλού μϑροσ' ̓ Φῳ 

ω ὁ ὀἰνόμιον περρἐλοῦ. " λούτα ρχσδεομ δ᾽ σύλωνος δίς ω πιρὶ αὐντλίτν ἰὼν δέφυσι: “κἸονόμιοισ' μ 

“στῶσιν εἰσ’ ἱκαὸ ὀγίσωκον «ῥιαυγρυδ' γε ἱκατεγράφασοι ̓  ἐς ξυλι γασ' ἀϑομασῳ παλειισίοιτ'περιύλον 

σι ϑριφολδους ὧν ὅτι καθήμᾶσεῳ πρυτοινείῳ λόψανάπινα δεσώζετο. (ιπροσμρθϑϑησοιν ὡς δι 

φυτέλησ' Φησὶ μυ ρέφ: "οὐκ ρατίνος ὁκωμὴκὸς, ὀρείεὑπον πρόσ᾽ “τὸ σύλυγος κὺ δράκομπος. ὅσ 

γιὰ ἡ φρυ οισιρὴ "δ τπὸσκάτχοιδ τοσακυ Ἡβρδίὴ ἄγιοι φασιν ἰδίωσον τσὶ φὰ κο θυσίρα περιΐχον. 
΄τρ κυ υρέξφσ. ἀξορασ. δὲ τουδ ἐ Χλλουσνομοίοθοιι. Κ ρόταλομ δὲ εδὐομιουδιύγλω Θ΄ ὠςποὶκ ρότα 

λα. λάλος. Κ ἔναϑοσ' Εἰδὸς τάθνρίου. .κοὺ διμοϑένησ' ὁντῷν περὶ φεφαϑου. τοῦ Το δὼ φν 

σε! ἐκ ἴνικϑυσ' ταἰνο ρα σαπορῆζιν. οἰδὲ “πᾶν δ ϑερίον (είναι δὸσ' ἀξιοῦσι καλοϑοι!., δὲ οσ' δὲ τίὼ ἀλώ- 

σπείνος,. .κὼ συζφοκ λῆσ'. ἡ του ταί τρσπτον. κἰναϑὸσ' «βήρου μ μὲ ὅ-πῦν » καίιοῦργοσ' οὖν ̓ϑμρνῃ ὡς; 

«λωπηξ. τινδοὶ δὲ κι να δοσ' ζῶον μικρὸν νὐδοῖορ εἰσωϑῶν κρὼ ὑβοιων. ; 

Τρυκι. ὃ ὃ περιτετρι μμοεμθν ψ τοῖς ἐγ ρϑφν ἀδὰ ὃν ἡμέισ' τρυπανομὶ ἱκαλοῦ ϑρ.- ἐπρύμακαι 

τρῆμα τίῳ ὀπήνζφασι . εὐλφῦ δα πεῖν λεπελύγὸ οὗ διρομθηὺ ὡς τρυ στοῖνον. Ῥύμα ὅν ξυ- 
τηρώνον ὡς σσον τῶν περιγηνὸ (ϑρονὶ ᾿ τριθ. κῶὸ τολαήπορθ᾽} ̓ δ Ῥυμαλ “οὐ. 

Μωϑλυσ᾽ ταν 



᾽ 

Γ 

᾿, 
ςὦ 

»Υ 
γῇ 

ὡ" «Λῆμα μδὼ παρεσφτῶδε, ὀυκάφλμ' αὐϊεγι δι  ϑγονὸς δηρλυεψώμων 

Νιφέλωι ὁ 
4) » ᾿ Ἢ ; 

ΐ 

Μαϑλ ἀρ ολοιδεναλ αζὼν Κέμηρωνεμει εἰρός. Μάϑλι;. -. 

ΣῬυωεἐρμιλε "μιουτηολοίῆς ΝΤαῶτ ἄμε λέγχοι οἰσσαν τῶν τ ς ἡιιαλδνο; εἰμ 
μος. ὁμαἵειργοις 

Δρωνχωμ ἀτελϑ δ, τ΄, χύζσσικ ἀβουλοβ) μὴ μ" τί δάμη μέγος τοὺ εὐδαν 

Τρ ἐκμοῦλορδαν Ξ γί ττοῖς Φρομ τη, βποραϑύντ' - πες μιαίοϑ'λν, “ν᾿ 

. φυ Μηδὲν ρύρα 

. Δικόὲ σοιϑερὸν π 

ἡ. Γαὐδίλλο μϑῳνοῷν"αὐο ἡ γρὶ ὧν ἰονὰ "»ς βόπνς ἵμλννε “μά οϑλης ἢ ἂν ὁμεμμιλαγ μι ᾿λῶ Ἂ 

λίγᾳ οὗ τὸν ὀλιϑηρ διδιαξωτιμὸν- ΕἾ ρωμ. "παίνται πρίζωγ. εὐπρκριπὴς ὀρωνθυο μι. Γλοίίσ: 

αὐτὸ δειλοὶ ἜΝ μιίοϑ'λησ. ὄλιη ι δὲ κα μιυταίο ρὰ ἀπὸ “τῶ ἐν το σ' βαλανείοις ἐλαίου πεπηγόος: 

ὁ περ΄ τς ἐπιλαμξαψομένουσ' συολ λιαϑούνειμ πιφυκε. τοὶ οὕτοσ' οὗ ὁ ὁ πρεσβύτησ' “ λύται γί ́ 
οι ὀρὺσ᾽ τρόπου Ἧ Ἱναδγολ ϑοώψεν κοὺ ̓φύίπιν δύνετωι "οὺς δανειρείσ'. καλμίς; δὲ τῆσ' 

διῦρα τοὺ τῇ ενωμν. σκαζοντοισ κϑὺ μηδὲν σρεϑερὸψ φρονοῦντος, ἀλλὰ ἄλλα μϑῷ ἐπεγλ΄ 

Ταῦ τομαϑῶρ σὰ οἱ μοῦ, Κι λέοσ' οὐρανθιμηχσ' 

Ἀορϑου, ἀλλα δὲ πραζοσοψτουσ', δε ὁ τῆς “νὠμησ' ὀλιοϑαρὺν ἄπιςον, γλοιοὺς καλοῦ μόμ. 

ρλοιὸς λέαταιόῤύπος “τῷ ἐλαίου «λέγει οὐ οὐν ὮΝ ῥυπεορὸμ “»ὑσ' τρόπονσ" Αλλως. σλοιὸσ', ἐ αὶ 

“τὸ ὑῥνπεύροῦ κοὸ μικρὸν τοὺ ὁ μιϊερολογον “Φὰ ῥαλαμβάνιτωι κοὺ ΝΣ ὃ ἐντὶ ὩΣ διὰ ἄν α΄ 

σκβσν σιύνγγυς κ᾿ γλοιῷ. ἐσπὶ δὲ ᾿ιϑησ' μιεπενεσβεν Ἂν μολθν ρδν διλόι τοὺ ὁλι ϑϑηρὸν "ϑὺ δὐμέ 

πούβολον" Κιμᾷ ὡψ' φανερὸσ κλέη »σδτίξασοριξομδμοι αὐτοῖσ' κένγρα προσφέ βδυσιψ. 

Γ αἰέν ρων, του τές! χιλυύπὸς κϑὸ Φ ρικτοσ. καϑὲ κοὺ τοὺς ἱνιόχους ἩΠΗΣ οτύστουσ' ἰκα: λοῦ μϑρ τοὺσ' 

“τὸ! σ' κέντρου τὐηγονταις: κέρβων δέ, ὺ ὑπισσιοτόμϑρον τοῖσ' νοις ἐκππολλὼν τοὺ δαφδ ρὼν 

συρραφὶν σοκκίω καὶ ἐπαίσοῃμα ὍΝ νων: ἄλλως. ὁ εἴς Ὁ ἄλλων σμυκθροισμένοι ἐσπὶ “οι αἴ 

τινα τοῖσ' ὑποζυγίοις ῥ ν ““͵ οὐ μϑμα καλου το μέ Ὥυγεσ. οἱ δὲ ὃν Ἅοίδὺ γὼ ἀπουθύσιν. οἱονὲ κενῇ 

τύπος δίμεκε ντρωῤϑρος, κοὺ Φρικ τόσ. ΣΦῬύφις ἀ-πὸ Ἶ7) φρόφνγγος ἡ" ῥεταζο ρα δον δἴορο 

φι "δὴ ὅ φὐκίνητος ἐ μ᾿ τοῖα ὠχευιον λέγιτω δὲ ἐ ρρύφιγξ ὁ τοῖς σώλησιμ ἐμβα Ἀλόμενον, ὥςτε 

τίω τῷ ὑδκτο ἐπέχειν ὅτετις ϑελησει κα αὖ πόλιν ανι νι Φοραν. Μασπιολοιλῥςὶ Το] ὄκρε 

σιμέδισ. εῥιατιον γο ἔἰδὸς μέτρου. " ι ἐφοσωλὺσ κοὐ ἜΜΉΚΡΑ ὁγοσ΄. ἡ ὁμυνυτηριτής. ὀξύνο. δὲ ἡρω 

 δηανόστη μώτωιο ν" ὑλάχιρον.ἢ "5, ὃν μάταια βουλνόλϑμον καὶ λοχῶντει. Λῆμα μϑν πα 

»» ἐπέκϑεσισ ΦᾺ δε “λῆς ἀμοιβκία. ἐκκώλωνις . ὧν ὃ πρῶτον Ῥοχαϊιιὸν δμετρον ἀκ 4 

πόλι τον. ὁ δούτερον Ῥολαὶ κὸν πὶ Μιὸν κατ τιίκίν ως Ζ τον δαινιτυλιίιῦν ἠρρλδ  κἢ ́ 

ρἱ σοὺ τέτωρην αὐουτοθ τ ὃν πέρϑημι με ρἷσ. Ὁ πεμτον τρυχεϊκὸν δ᾽ μέτρον ἐραλυὶιοτοίλη, 

μκυν; δκαλῷτοι Φερικράτειον. ἀπελ ἐσ. Υ̓ ἕκτον ἰαμβιηϊὰ βάσις: ν ὕρϑομον, αν αὐα απισιναὁρ δ᾽ --᾿ 

Μετρον ἐράγυκα ταύληκ πο. Ὕ ὀγϑοομὶ Ὥμομρ. Ρ̓ ἱνατὸρ ἰαμβικὸρ “σενϑημιμερέσ᾽ἡ ὃ προῦχον. 

καλδται. » δίκαν ὅμον ' Ὧρ) “Πρ. “δῶσε κμανϑν ὅμοι ́τῷῚ ἙκΊω. » (θαι (καπ) βοραιὶ πῳϑημίμε 

εἷς  Ῥι σϑκαἰφύκατον ἀνὰ ππχάσεΐαη ξάσις. “Ὁ σπερσιιεσκαιδέκατομ δμῶοι ἱ Ὧρ) ἐναίῳ.. ο “σεντος οἱῇ 

δύκαγν δκτυλιὶ ἐφϑημιμε; ρές, ἢ ὁ ἀλίι μάνει καλῶται. ὁ ἱκκιωδέκα τον ὃ δ μϑ! τ κρ ζη "ρΊῳ. 

» [ζ] αι δέκατον ὅμοιον ιπῳοὺ Ὡ ὀκ τω τε δέει αηρνὴ ὁμοιον Ὅν ἐνάτῳ. ὁ ἐννεαικ κιδείαι τον, 

ὃ δ ἀρατίλιντον ὀνομαζξ), δακτυλικὰ βάσις, ὀκοςὸρ,ϑ μον ́τῷ πεντεἰι εκ ἰήῳ. Οὐ ρανὰν 
μινκας. μέγισον ἡγὰ ὃ ὁ πον ράν! ον ἰυλέος ἄν. “πώλιν δὲ ὡσ' Φιλόσιφος ἀπὸ το οὐρανοῦ τίὼ λέ 

ξιν ἡρίγαγ,, δὰ δλίσκᾳν τὰ οὐράμιαι ̓ Πράπιάτοι καὐπιγρα φὰς ον τως γον ἰκάλοων 
ποὺς δίας πτού σού; »πράπματα ἐμαὶ γραφάς, δοιαὶ χεὺσ' αὐτιϑέσεισ' κοὐλνσεισ' ββὲ εαιῷε ροβϑωω ΓᾺ 

κα δὲ ὅξῃς αϑακοινου οι τὸ σράπλατα κοὰ τὸ ς αὐτιγραφάσι 



Αιρισοφαύουσ' , 

Αἶμα δῆ φριν τὸ ἄξια πρά ἕμρροποῖσιν ἔξειο. φρ ΤΊ πεῖσο μαι". 
γλῶττα συων Ἣ σῆι Φριν 

ξουλϑυσομάψουσ: Αλλὲγ σώ Τὸν ποῤμ' χχόν "μεσεμῷ, Ζηλωντότα 
τον βίομ αϑ 

χεύρο εν ἐκοέσει δίσιρεν ἐς Θρώπωμ δείξεις: ΣΤ ραν τοὐτἄρ γὼ 
να παῤφικὸν τετράμεξον Πογθύο, μιος Σωδοτέσου “πολλοῦσ' 

ἐματαιλιμιτκ ἐν. εἰώϑοισι α΄ ἡ αὶ χρ,σεθύρως ἈΑὰ καϑῆ 
ἐπὶ πος “ναύτας πιριό 

ΠΡΟΣ δγσιλον. ἐπὶ σῷ Βυλομᾷ αὐκκκοινδιϑ᾽" ὝΤεκσΣ ἐσλόγομι ἐλϑ ὅν" 

“λοι κἂν ἐπεκθέσεωο [Π ραγμάκάν 7 "πα Πολλῶμ πωλαύτων 
δύο σωυήγωσ' δ) ταλεῦ ἴξιν Αξ ιαι σῇῷ ρενὶ "ἜΣ μὀυλισομῇν μετοὶσοῦ: 
νενδυκ ὑμεῶμ. 15. δὲ δε ειχίας Χ 

"ἤϑάγραφο,. "καλου δὲ ᾽ν ἃ λίγα ρα 4τ ΓΝ δυτϑδ τεπλ μεν ὁ προινδού σι 

ταῦτα πολνλφιμάτπτοι δὰ Καὶ δακίνφτ Ἔ νῦν οὐ ὑύ δ ̓ νώμλά ἐφπειρῶ-- 
διάφορα δὲ (χες μέρα. Σω" ἁ γεδὰ κάτει σέμοι σὺ γὸν συ τοῦ όπον. . 

λ "» “γι δ φιζηελρ ἐαμβημί ἵναῦ τὸν εἰδὼς ὅ δι τις 3) μυιχανεἱσ' ᾿ 

εἰσιν ἀϊια το λεκτω ξίμε Ηἶδ ὲ λώβην οἱ δ τρρὸς 

3αῶν τελϑυταῖϊον, χυρφτί τὶ τοῦτοι ς πρ ς σὲ καινεὶ ΤΟΥ εφί ξύλοις 

ὡντῆ άφοις ἔχων ΕΛ ΟΝ Ἢ Τίδε. ᾿σεηλοίκαχθν μοι δυγον δέ! πράφ! ΔῊ θεύυ, 

ϑύραν. ὃ δὶ τῷ πέλοι κορω- Σωιδυκιαἰλλ ρα χίασου ππυϑειϑαν βούλομμο, τὰ 
γίς: Ατπσερῶν σιν, ̓ πρὸσ᾽ ἢ ὩΣ τῇ ὲ ΣΝ 

ὅμοιοί ὔαλισν. οὐ πρὸσ' Εἰ ρα ῦς ἀδλυυός πο) ἢ δὺ προπῶ μὴ ὶ ϑ χ 
δ αὐτῶ ἀφων: ἠλῶνμα: Ἵ: Εἰμὰῳ ἀφείλεπεήμοι,εψήμων πᾶμυ- 

τὸ κα αὐτῷ στονλιζῷ δάπ ξανδύφέλω, ψλέτλιοσ, ἐπελθὼν πάνυ. 

ἘΝ ὩΡ Αμέλει σῷ" ἐν ες δῆ τώσοι λέγειν τῇ φύσει: λευ νεὸ.ς ἐᾶι πὶ 
ἐλκοια ἥ κὴ ἢ ἑφράσι. : Ἶ 

3... ἌβΥϑτα (Συῖ “»ο ΔΛ έζειν δῷ οὐκένεν' ἀπορερέμ δζυι. 

σε ἀπικὃ δουτέραπροσώ σῳ 1’ ὦ σ΄ οὐ)λυν ἤσεί μαιρϑονᾷνιριά μέλ καλεῖς. 9. 

“"ν αὐτε σαν ποίσ! ἴππρ σῶ- Α γεμιω ὁπχὼς ὁ παντί προδάλωμιαι συφὸν 
ξελ δὰ» ὑφαρπούσοι εν Περὶ δῦ μετεώρων, δὐϑέως ὑφαρσάσε). 
ν»"ῇ ὀμάήιν κιωμκὰν Φιλο 

συφ αν. εἸσωρὴ καϊιϑνος ἐκ Ξε: Τί ἰδομικιυηδὸν τίμσυφλαινσι τήσο μι, 

δρ κιωμζ' φιλοσίφων ἔλα Σω ἂμ ῥωπαῦσιο οἱ μαϑᾶς οὑτοσὶ σὺ βάρβα Ροσ» 
ἔε καυνδὸρ. Δέδοι κασ' ὥπρες ρύτα, μὴ “ὅλη γ5Ὅν. δέν 

ἴϑνῦι [κω ταῖϑον. ὅπερ ἐποίουν Ἷ Χ ἢ ᾿ ἐν 

ἐπὶ ̓  μνουμένων τὰ 5: Φφ τί δρᾷς οἦντιςσυτύηίν, 5": τύδίομαι 

θια.ἀπποβό σοι δὲ αὐτὸν οὐ! Κὠπει τ σιρν ολιλϑν, εὔμκα βὰν Γρομομ.. 

ετωι τέω ἑώϑδτω. ὡς μίλ᾽ Εἰτ ̓κἴυϑις ἀ καρ ἤδερ αι ππῶν »δικαφομαν 
,», 5 ! : 

λῶν δὲ ξἰ, ὄνον τὺ τ εὐϑο, τς ον, 9ῃν υὐ καὶ τοῖθ ουϑοι μαΐτι ὁΜ. ΣΈ άδννν κοΐ; 
φ»οὶν ἡδύκικεῖτι, ὃ “δῇ “τε 

γαπενόμ ἐνοσ' ὡς ἐπαὶ Ἔ μν Σω: Ουκ'ἀλλάτυ μιν οὺς εἰσιένι 
γω μι ΘΙ ζετο» 

ουμδϑων γυμὺ δ σα αὐτὶ. Σ ᾧ- ιΑλλοῦχὶ Φωράσῃ ̓ ἐγὼ γ ἀσίρ χομαιο 
Αλλεχὶ φωράσων. οἴϑοσ ἢ ἥν 



Νεφέλαι. 

ὅ ΟΣ ΉΡΎΝ ἐλ κὸν ἜΑΠΗΝΝ 
Σω ἸΚ ἀτοθ ου Τί ληρείσ.Σ Ῥ. ἐπε ὄν μοιχοδ. ποὺ ἐσιόμποισ' ἐσ οἰ ἴα 

Υ κ᾿ Ζι 

δ δὰ 

᾿- Η σης λὴς ὦ κοῖς προθαΐμως μαρϑώμνῳ, τιν ἐπὶ ἴδ᾽ ἐρδυνῆ σοῦ, 

ἕ » “ “."» ν ι γυμνοὺσ ἀσιννεα οἡμαμί- 

ξ Τῷ, δὴ μαϑητωμ ὀλζϑοννὶς θυ σορδῶν Ὗ τὐὴὶ πὰ ἡμέτα κρῇ ἫΝ 

Σωσυλι δεοϊσεὶς χα ρεφώνπος τίῳ φυ εἰν: τ λάϑωσιν. ἢ ἵνα μὰ ὑπὸ 

ΣΌ. ὅεμοι κἀκ ὀδο μῶν δἰμιθνλοϑυοησομοιι" 
ἔχθρας λάϑωσιν (ποδὶ 

λόνηεσ᾽ ω ζντούλϑνον. «ἃ 

Σωνον:μὲ λαλησλσοΐνν οζέζο λύθησης ὑμιοὶ, ζημλες εἰπιονρν ῳ γὼ ἢ. 

Ανύσοις 7), 7, δαυρὴ) δ ἢον: ΣΡ τὠχξιρένιω 9! ὁ γ9Ὁ μύλλοντες εἰσιένοι Υ 

Δόημον μελιποῦταν πρότερα μ-ὡς δά δοικ ἐ ἐγῳ, νᾶ ἐμαιϑεασωνῆ ̓ χεμμκατῶ, 

ἔσω κρότο δαψωμὰὼ ὡσῶν ρι Ῥοφων!ου . Ἵ3 δημοσίε ̓  καπὲρ ϑυγαν, 
γμμοὶ ἄσῆιε στῖν ἵνα μάτια 

“" - ρὑψωῖ.. Η͂ μι ἐνῆσ' γνὰ 

ἄμα! ἐπεὶ ἰρρὺς ὦ ὠχεὺς “ίω Ἰδὲ αν ὃ χαρεφῶν, ἅτε Φιλοσιίᾳ σμνεφηιὰν παρὸ ἐκαλϑτονυ- 

, 'κτερὶς Ζῶ πύξινος, Μελιἤξτωρ: μάζαν" 1ὁ μίλι τῦδε σιϑν μένεν: ἅφιρ' ἡ ὼς ἐδύκοιν γ»ἷς ὀφεσι. 

Ω γα ἐσ’ τροφονίου. ̓ὁτροφωμιον ἐγίνετο λιϑοξόοσ ἀριτος οὗ ὁσ' μουτεστ δύασεν ἱ ἱερὸν ο᾽ κι) 

λεβαδείᾳ «βιβοιωτίας ὑπ ἣν κα αλθώτωι Φοφωνί εἰ ἐκ οὗ οἵ μινούμιενοι κανίζοδ)κ ἐπὶ τῶ σύμα 

οὐχοσ' γυμνοὶ εἾ ἁρποίζοβδ ὁ ὑπέτινῶν πνϑυμάπων φέρον ὑηρπτίω τ εἰν ἐπειδὴ ) ἀπτοῖν τῶσι δαίμονες 

Ως Ἷ αὐα τιψὰ ἑρπετεὼ, βαπούζοισι -ολκκουντῶ ἐν ἢ ῶ ῥ' [7 σιν ἐπανβέκφυγῶιν. (δι μετοὶ Τέω) 

μννσιγ᾽ »δγαλλου τύμας ανὰ γρεη] Ὁ ἄντω. Αὶ Ἄλως οὗ τωσ' Οχέραξ. Α͂ γι μῦφες κρλον συμ 
φίλου “τῆσ' ἀρκαδίασ, ε ἐγιμῴ Ἐπιίιαίην. ἐσ “ποῦς » τροφύρι ος σκὀτιος οὗ “Ου»} πν σ᾽ τὸπε ὕσερε 

Βα λλοντο σπείμτοις ο οὐπεγφίᾳ" «τόνε «ἡ δελφοσ ἀπολλωνοσ "κὸν Ἵ ἐργιλάβησοιμε Ἦν ἡλιδν δὲ τοῦ μιν 

ὅον γα σοῦ Β γκδακδεν αὐγόᾳ. ὡκ ατοιλόψαντες ἃ ἁρμὸν λίϑον, μυκ τὸσ' εἰσιόνες ἰωλεη γ 

δ χενβιάτων ἅμα ἱμερκύωνι. «ὃς ἷν γνήσιος ἀγα μιάδους κοὶ ἐσπίιάφης ὑὸς. ὡς δὲ ἐπαύρει λίαν εὐγό 

4, ἐτιιδημήσον τοι δεέλωλον ἐκτῦσε κατα Φυγὶν μίψωοσ, ἐλι τα ἰγόυσεφ “βιχυϑῦ σοι τὴ ἐὸν φδρα. 
ὁ δὲ παγλωσ᾽ ἔσησεν. εἷϊσ' περιπέστὸν ἃ ἀγμῆδες αἱοιιρετοι! τροφώνι οσ' δ τίω κεφαλίω αὐποῦ 

Ὑχεμῶὼν πρὸσ' ω ΑΝ “γωριοϑῆνα, μια κερκνωρι» φϑύγε εἰσ’ σὸν ὀρλομενόρ: αὐτέου δὲ κατὰ με 

ἤν δωδκλου ὑπῖρ τίὼ ἐὰ μἡμάτων ἀμ χυσιν ἐπιδιώκοντοσ' »καταφφϑῦγο ὑσιν ὃ ἐϑνκε εἰωνων 

ἐράθενα ς ὑσ καλλι μαλος: Ος ῥέφνγν αϑρ, ἀρκαδγην. ἡμῆν. δὲ κακὸς ππρύρενάοσει το γάπων. 

δὴ ἵχτερος ἐσ’ "λεβάδειαν Ξῷ ΞΡ θοιωΐων. ὅ κρὰσ ας χὰν ΠΥ »σοί μὴ διάκησιν »διέσελᾳ. “τελϑυτῆ σούψτι δὲ 

᾿ "αῦτολ μαντεῖον ΧΙ ἐκὲς ἐφανναὺτόσε. ̓  ϑύνσιν αὐτῷ ὡς θε(. περιέλι πεν, ἥδν ἀλκανόν. Αὐδνον (ὧν 

- “ το πιιλαμοὶς αὐτιγρείφοις ὅτωϑ ὴ. “πρώην " ὅ| οὶ “περὶ ἀγαμοδεν ἐὰ ἀπρλλων (Δ ἐπικάφηρ: 

δὴ δὸς ἃ ἰοἰκἰσησ. οἰ) ἐργνπ. “ὅπ ὑς διαί δωλ᾽ “ ον σεχν ἐσείησιν ,αὐηρὶ ἱμεκλοφότεσ ἑἐλώσ 

᾿ σον. τῷ" ἑτέρῳ φύγον διέλεν ̓ γ᾽ ἣν ἐδέξατο περὶ λεξαδειανὶ ὕσερον ὃ βοιωσύνσ' λιμυῇ ουσίν, 

; κοὶ ἃ θεὸς, φοφων! πιμαῖ. "οἱ ὃ αενοῖντες ὅπη ἄν Κ δ μνῆμα, σμήνει μελισσῶν προσετυλον σβύ με 

᾿" γεύτγος, αν σῶν. ΓΝ σοχασοίμιενοι Ἴξ:τον δἰ ἯΙ Ἂν γην ἐμριρῖ ἐἰκέσε. δένντινα καελθέιν ϑεασ "δ: 

ὃσ' δὑρῶν ὅδο ράϊιο νοις, προσήγαιτε μελιή ὅτας οι ὅπ ἠδ καϑη. 8: Ὁ. τὸ ἴθος ἐπί γε Το. οἱ } βυλόμε 

γοιχευσβριαιϑῆναι, ἀενθύορπεσ ὡρισμένως δι 0 λῃ κὐχίζα "μίνοιϑεόπρεπῶ, [επί ἀσι τλόχασ ἐσ 

ὅντε πρὸς Υ̓ βάλλειν "»ὑς ὅφώ; μὰ αδι ενϑῆνιαι ὑποιυπτῶμ- πολλοὶ μϑῳ αὐϑημε ρϑνεπέμφϑα 

'στίν οἱ δὲ ὁγὰ ταλειόνῳν. ἐν δὲ τεῖσ νεωγέροισ᾽ οὗ τώσ΄. Ογροφῳνοσ αὐδρὴν “ποίνυ Φιλόδυξοσ “ποι 

-" 



Α͂ οι, σοφονους 

σοὺς δὼ ὁ εὠλυβαδείᾳ Φύβοι Σιῳ Χω 704: “τίκυήί. «ζει εχοϑ περὶ σίω 9 ραν πὶ 
ὡτίασ' ὑπόγεον ὄκημα ἘΌΝ ΚΟΜ ΜΑ͂ΤΙΟΝ ΚΩ͂Λ ΩΝ Η: 
ἐσελθὼν ἐμιανπένεγ» ̓  κὰ 

καίτοι κῖσοιν δ λυμόψιόν ἔντυ χίαγλσοι τὰν εὐρβμὲ ὅν ΒΞ ἥκων 

τί τὰσ μαντείασ' ἐπίλω. Ἐς βαθὺ Φλέόλι κίασ᾽ Νεωτέροιφτηφύσιναῦ 7 
ση ρλον ον ἐν Ἂς οἱ αοησὺ 

ὦ ἀμνῶν υνμ Πράγμασιχρω τίς Καὶ σον ἐππα σι εἶ--- 

“ἐπανα. ἵνα γρὶς ἐκϑ ἐμ ΒΞ ΠΑΡΑ͂ΒΑΣΙΣ ΚώλΩΝ' ΜΕ. 

φιλοχορῆσιν ἔφεσι διδίνν Οϑε ἡ χατερώπρός γ ὑμᾶς ἐλθερωσ' 
τε νιν ὑπαυτῶν δυλᾷ ἣ- ᾿ 

ρὺς πούχωσιν. ὃ) ἀσιὼνἐιῶσε 

Λοιπὸν οὐκ ἐπιεήλα δὰ τίω Ρ Ῥ ὄφεων ὑκπληξιν: ὅϑεμ κοὺ σι βοιμι ἴα ἐπὶ δ ἃ ἀγλάσων δ. συν’ 

ὠφρνωμίνων. ἐς τρόφωρ! ου μυμάψτευ ται. Τί κυ] ζοσὶ ἔχων. ἀήδικῶς περι ἤδιο ὺ ἴχων. ΠΣ 

δὲ κνη αξζοσισραγγϑόν. δαφίβα. Περι ἡ πίω ϑυ ἊΝ βαρίωσ διακόμϑροσ εἰσ' ὸ ἐσιέναι δ᾽ αὐ 

“ῆσ΄. , Αλλῖϑι χείρων. τοῦ το δΥ ἃ Κὁ ὀσαίποϑε δὲν γορὸῳ οζ ὄντων Ρ νπυκριτῶν, οὀνομαίζεται 

κόρων! διαὶ. δὲ ω προτίϑεοϑς “τὴσ' στὸ α ραξάσεωσ ἰκαοὶ ὃ ἴϑης, ὀνομιαζε ται κομμαύτιον. κώλων 

ὀκτῶ. ὧν ὁ μϑρ πρῶτον αὐαπσαισικ ὃν δ᾽ μι εἴα ον ἀκατοληίι τορ:η »θιαμβικὸν δμεβονύ ἥαρκα 

ποὐληκίον αὶ ὑημεμιπμέψον δ) σὸν Πείῳ. τὴ δουτέρο αναππτοις! ἰμον μονόμινθρον: δ: ΜΠ ἐν ὦ ὃ ἕζης 

δ. ἕβϑομιον δ. Ω μεετουῦ ὺ, “Ὁ θιαμιξικά μεθα κατωλματηκ ἃ ἐσ Ἄμφίξραχιν περιιού μϑμα, 

" βακχέιον Δὰν ἀδιάφορον, ἀριξοφάνεια καὶ αὐτὼ ἱαλούμενα. Ὃ πέρ ὀν,λρθιαμξικὸν δγ - 

ον ἀκαταλημ τον. Ὁ ἕκτον. ἀπὸ ἰαμβικῆς ὀάσεως ἐς γθιαμιέυκὴν ὑπερίμα τοῤλαίε τον: 

Ω ϑεωμᾶμον ἥ ποῤράβασις δοίκξι μετ »ηῇ χοροῦ λέσαθοι, ἐἰσείγεισιὲ “δίαυτον πεόσωπον δ΄ποι "τῆς. 

᾿ πραξασισ δέϊθινς ὁγαν ἐκπῆσ' προηγέρασ τοΐσεωσ' ἥ γερὸς μεπαιξὰσ, ἀπωγρελι πρὸς ὃν δῶμομ 

ἀφορῶν. ὅδε δὲ ποιραβασεωυ ἐ7α. ἁπαλὰ μὲ τρία. (κα τοὺ δὲ δέσιν τέοστι ρα. "τὸ μϑν οὗ ὡαλᾶ, 

ἐξ τοῦτο. κομμαδι. 1υἄραξασιςὁ ἢ μωνύμως ἡ χοὺ αϑάσποος ἀνώνῳ ἐπεὶ πολλάκις «παύτῃ "τῷ 

αὐὐαστοέσωι χέλτο. “νὶ τς δῶ μια ρὸν. “ταὶ ) ΚΡ λέσιν, ἼΩ αὐτίοφοφοσ- ἐίρρημα: αντεπίρρη 

μα. “πιυεμιπι σι ὃ αὐήλοις ΧΡ ΣΡ] ὁ μέφον ΣΝ ἰιῶλα. ̓  ἃ σρϑφη, δ ἔχε ὁμοίαν ἑαυτῇ, τίω αὐτί- 

ΣΝ θ᾿ κι ἐπίρραμα, ΕΞ Ῥ αὐτεπίρ ρυμαντυὶς ν ) προρτιέασι Ο ῥδὰν φδιαντωιδὲν. ἴχρισι ὴ 8. 

ταῦ τοιλξσιν πρὸς ἀὐνλα, ὁ Αϑὺ ἂν ἄγαβασισ ἡ ὁ ἐκ ρύτων συγριφμένν. πελέα Ἰι ἀσὶ δὲ (' ἀπτελᾶσ' 
“ἄθαβασεις. ἑηζα δδον τῶν ὃ Ῥ Γν πἦραβασεωσ μερῶν, ἐφέίκαςον ὃ ἀπλελυμῆ '“Τιῶν, τι; 9 ὁ μαες 

' ράγραφοσ. ὑχὴ ἥν λέ Ὁ ἐπὶ “τῶ μέλεα Τῷ ἐπηρρήμα το, αν " μηδὲν ἐπσοδὶ δὲ ἐαν δὲ ᾳ πὰ αὐα, 

μνκλού μϑματὸ »τεανπίοφοζρον “Τὸ μύλεσης Υ̓ αὐπεπίρραμια, ὦ ἐπὶ στὰ ἐπιρρήματος τιϑο ἡ ἴσω. 

νενθυίεὗια δ ππλῇ, ὑπὲρ το) δϑηλώ σον ὅτιῖβ τα αὐτο ποδν δόμεναι. ἐπὶ δὲ τοῦ αὐντεαιρρέμαιποσ ἡ 

ψενδυκ ἦα. ον ὴ εὶς ἀπρόγϑὸ μϑροις ππίλιν, ἐφίιμάκας ϑφοφῆς θάγραφος. δὲν δε πελϑυχοίον. 

κώλε δύο -σλυῦ. κα αν καποι ρχάν "ἢ ΜΙ Ὁ πίλος. "ἀμφότερα δῤηρι ἴϑω νενθυίι ἡ, δαλῆσοι 

ἁμῶν ὅτι αὐτο. «ρδ 4. Ἰδὴ ΜΕῖον ἀσύκοιγον δπλίδειον καλῆμῃ σίλων βοχεϊκὼν περαμέβων 

(ιωταλιυτιϊιῶν με. ὧν τὰ Δυταῖοσ᾽ ἐσ' ποὼσ' ὥρασ' τοὺσ' ἑτέρα: φρονῶν δυκησετί. Ἵ ὁ βοχαικὸν 

μέ ον. ΚΡ ππῶσοαν δὰ χύραν διχῷ Ῥοχάέμορ. «δι σὸν δῖον. πλὴν ῴι “ἤξατελύύην μ᾽ ὄντος “τῦ μέ 

Φε χωλῇ. δ᾿ γι μϑν ποὶς περι ἥὰς ὖι ἔραν Φ ὀχκπυλὶ ἐ ἀτύλοι δάρτίων πο δὴ ἑτέρας, ἀνά 

ὑῥος ὧν ὦ οὗσ' φημ ὲ ἐρχῶρθν ππούσηι λύρᾳ: | δι ωσ᾽ δὲ πίω τετοί ρτρ ἐν το ὑτοισ' Ἰαμβον. ἐπὶ το 

“λοι -ἥῥώγραφοι ἐχρῖν καὶ τίω λίϑινῦ ὑπὸ τῶ χα οὐ μφβοϑιω. ἐχεισούτο κα μετοχῆι ον δεόμιυτος. 



Νεε Ἄρα» 

Τάλυϑα μὴ ηὐν δῥομυσον γὸν ἐκθρεψαν “τοί με: 

ὄντω μι κήσοιε μέ γω γε οὺνομι ζοίμην σοφὸς: 
᾿ ὡς ὑμᾶς ἡγου μδ οσεῖναι θερι“Τοὺσ' δεξιοῦ ους, 

Καὶ ταῦ ταν σοφώτα ἔχεν Ῥέμῶν κωμφι εν, Ψ 

ΠΙ Τρώτου: ἐξὶ ἐωσδὶν οὐγεὺσ᾽ ἐμᾶρ,ν παρέλεμοι 

ἔργον “σλέϊρομ - ἀπτενεχ ῥϑὺν ὑπᾶνεἴδ' Φορτικ 

ΗΠυθεὶς οὐκὰξ ἢ δ: ὠνοταῦτὶ ϑνύμῆυ μέμφομοω 

ἱ » Ὶ 
Νὰ ὃν δεόψυσιν. ἔσπες ο»δδ οϑ 

μυσίοισ᾽ παρῖλϑε δρά- 
Μα. τοὺ γουὴ οντοῖσ δυονισι 

ακοὶς ἀγῶσι τὰ δράματω 

ἄγ "οὶ ἐδυδιώσιετο. 

Οὗσωνιίι ἐσοιμίγωγι. δαλῖ 

ὄϑεσις εἰσ τέ ́“π ρίβασ 

σίν. ον χῇ αὐτὴ δέδεν οὐδὲ. 

ἽΣ αὐτοῦ μέβου “τῷ «ὐῤντοῦς 
᾿ ’ Ε χ 

Τοῖς οἰῶν δίς ὧν οὕνεκε Ψ δ ταῦ τέ πρ ατμουτω δῖ νεφέλαις πρῶ τοισ᾽, αλλὰς 
ολίγρ πότερ ὄρητωι τὸ) 

Α͂ »} ἀσδὼς ὑ ὑμ ἐν πϑὺ κῶν προδῶ σω ποὺς δεξιό ὅσο" καλουλϑῥου δὐπολ “δείον. 

ἐξότου »Ἤ ἐνθαδῷ “σὰν δώ ",, οἱσ' "δὼ ΔΝ λέγειμ Σῴώφρων πἰχῷ πρῶτον 4». 
Χῴῷσώφρων τὶχὺ κα ουπσε ΖῸ »ἰρίοῆ ἢ κουσοίτ, μα γράψασὸ ὁσπτιντῆς ς 

ϑημε πους σικετοιλέισ', εν ῷ 

σῶφ Εὸν μειράϊειον ὀσογά 

δὰ ἕσερὸμ ἄχεισον. δέδοκισ 

ἔλησε δὲ σῴφοσρα ον ᾿ τοὐϊρ 

(. δράματι. 
Ανα αὐσὺμᾶσ'. διαπαξαι » 
δραμα. «ὧσ' ἐπὶ ἡ ἐρώματος 

δα ὄπιν. 

Ὑ πῶνφρῶν: δ κοί τῶν τοῦτο ἐπὶ προτέρων νεφελῶν; Ταῦτοῦν ὑμῖν μέμφομαι. ἐπεὶ 2[ιρα 

“πίνα αὐάμεαγίε δούτερ' ἀφϑαν Οἷς ἡδὺ δΧ λέγει. ὁ; ἐμὲ ἐπιδείκννοδι ἐδ ἰβινὰ " ἐλλοήμοὶς 

Αὐδιοδικου σίτων. αὐτὶ “τῶ ἡ ὁ υδονιἐμασον. οὐ γοὺ τὐπεένμκασεν. ἐὐτεῖ δαύτεροσ ἐκρϑηεῤσε! “μ᾽ μὰ 

τί: “δόπερ σι μὰν αὐ πρῶτο. πον ̓βαμάτων.. ὑπὸ δὲ οὐ ὀδοὺς οὐδὲ ἑ ἐαυηϑὺ Ὁ ἐπεδείξατο αὐης 

Κύκ ἐξῃν πῶμοι. οὐ απὸ ἐπέτρεπον «μαυ]ῷ ὁ λέγον διμοσία διὰ Ἂ νέον (ὃν ἑλιίτασ. οὐ ὲ πρῶ 

ἣν δυε εαὐτοῦ ἡ καίϑιει “πα ἡ δράματα ὁ πρῳ ἡ ησ' ϑὐλαβούμθρος: ἀππὸ δὲ ὶ ἱππέων ἡγξατο ἐσιννοῖα 

νόμον δὲν μὴ ἐἰσελθέμ τινα ἐπεῖν μμήτασὸ τευσαράίεονπαι ὅτ ̓γγονότοι .ὡσ' δὲ τιρισ', Ῥιάκονπα. 

ἔίθικα. απὸ 5 μεπωφορᾷσ' μΩ λεΐρρα τικηϑυ δῶμ κοὺ Φοξουμὲ γεν νυ δϑόνοι! γωμικώγ' καὶ δα 78 
» ἴξῳ ῥιπτ ὀυστῶμ ποῦ βριφι νϊσῶντισ αὐέλοιτο. “φυριπίδησ. δίσωσι βου δλοισιν ἐκθᾶνοι ἐρέφος: 
λίγᾳ οἷν ᾧ ἀρισοφάγησ ὦ ὡσ' ἐπειδὴ πεῤρανόμεοσ τούτην πίω κυλίων αν ἴπεκο ν, ὡς πέρτι [: ρέφοσ' 

ἴξω ἔρριγα. Ρ εἷς διἐπέρα. κλεῳν δῃσ' "ἡ καλλίφραηρσ'. οὗ γε δυξαυηρῦ ἐδίδαξε ἡρὺς σἔκέτοι 4 

λᾶς πῦον αὐγὰ ὑδράμα ἡ ὃ δὲ αὐόλεηρ λαβοῦσειλ ΒεΜ. ἐπε ραλληλου ὡσ' ω ἀευϑύσεισ' ἐκάϑῃ εν, 

ΡΝ μδβ λαβοῦσι, δυὰ τίω ἐύι τῆς γῆς ὑπὸ ἘΝ λει ρῶν ἄρσιμ. Ὁ δὲ αὐώλωη διὰ τίω αὐαδοχὴμ 

κοὺ ἀἰασοΐεσιν. Νωῦ οὖν "λέξω τραν. ἠχύλοσ ἐπονασεφνά μια γρνζφόρους. τὰ ᾧ "λέκτρα “τῶ 

' γαπνοιδύνε ἐς τὸν πάφομ τ “τὸ πιπρόσ, ἐῃ: τοῦ ὕσλοκάμου ὧν ἀδελ φὸν ἐενώρισε: αὕτη ἐΦισὶν " 

πωμρόία ἀδιλφνο οὐ σοῦ “τῊς πρώτης ὡς εὐ Ῥὶς λεμζόροις οὐφύλοῦ ἠλέκφα ἀκ τῶ ταλοκεἶμου Ἂ» 

ἀλλφὸν ἐπαιγνοῦ στὸ κο πιραγγοόλδμον πρὸς ἐν πφορ ὅπως αὐτὸν “νωρὶσι ἄλλϑεν, εἰσ’ 2 έτῇ 
σιν 4λϑε- .. τιθερυ τῶν. ἐποιενώσεται τὰ ἐαύτι ΚΆΡΙΔΙΝ Ἰδιν ἐκόνωμο 

Κάγω πα ρϑένος δύτῆμ, κύκέξην πῶ μιουτίκ εἰν, 

ἔξεϑηκα, “ποῦ οδῶτε ρρώτησ' λαβῦσ᾽ αὐεί λεστσ, 

ὑμέρι δ(5ε ματι γβομαίωσ κἀποιδεύσει σῇ, 

ἐκτούρυ μιονγσησοὶππυρῦ μῖν πώμεςζιϑὅ ῥχια" 

Νιώ οιὦ τας ανθαι ἡδ κωμῳ δία 



Ἰάφλφοῦ ὁ ὧν βόρρυγον. δὴ 
γβ, σύμβολον τὲ ἐποίμον 

εὐκόνων ἐπιγψω σετο ἐαν 

ἀδὰ. Οὐδὲν ἐλϑε-ϑέλκᾳ 

Τδὸὲδὲ ὡσ κοὺ “πρὸ μάρῳ. οὐ 

δὲν ἔτισε. ϑέλᾳ δὲ ἐπεὶν δία 

ἦλϑε συν ϑωσ'. 

Σίμνπινον. δγεζωσμενοι κα Δι ρ 

μάσινα αὐδοῖ δὼ ὁ κωμικοὶ 

ἀσάμεσειμτον ἥλωτος χέριν. 

εἐλά δὲ ἀπεῖν αὐτοὺς Φορ 

τίϊιῶς λαθι ἐντιζομένες: 

Ἑρυνρών. ἥ ἐρυθρὸν 4 ἄκρου 

" ἐξ ὰ ἄκρου ποχὶ" τοῦτο 
γο δ, κω μϑΐμοὶ σῆγον 

Α ἱοισοφαϑουν' 

Ζητοῦεβλϑεν ἐν τοῦ ουτύχμ ϑε δι τρζ)δ' ὅτω σοῷ : 

Γρώσετακιῇ ἂν στ εἶδῳ, ταδολφῷᾷ τὸν ὅόθρω λο νὲ 

ὥσῆσωφῇ ἐσλφυσεῖ, σικεψα θ᾽ ἡτεσπρώταις 

Ουδὲν 9 ἠλϑεῤαψαμθμ᾽ σχεύενον καθφμϑον: 

ἔρυθρον ἐξ αἵ ος ἐ ρ αὶ χὐυτῦι ς ποι ὅδοις ἡ ἱνῇ "γέλῳ 

Ουδὶ ἔσκωηα τί φαλακ εἦδε κόρδωλξιλκυσὶ . 

Ουδὲ πρεσβύτησὸ λύγων τάσση Τῇ ἢ βακπηθίο. ̓ 

Ττύπ4 ̓ὸρππαρδν τόφρα (ζων φρυηρεὶ σις ὦ μεμα ᾽ 

Ουδ' εἰδῇ ἢ ξεδέμδας Ε λευσ᾽ “η ου ου "βοᾷ 

ἂλχ οὐ τῇ "δ σι σ' ἐπσίσι πισενουσῖ ἐληλυϑεβ: 

Κάλῳ αϑὐῥὴσι οὐ τυσανα Ρ ὧν “ποιητής, οὐκομώ:- 

ὧν δῷ μάσζυτῶ᾽ ἔκ παταῦνλ ονὴ δ ς ταῦ τεῖ σα. 
δὰ ὦ Του - : 

Ὑ οὐ; πΑανΑνν ὠπολισ Αλν Η: Ἰῷκωμεὶσίδέασ' εἰσ φέρων, σορίφομμο. . 

ἴσκογα σοὺς φαλακρῆς, ὀυδὲν οἐ)λά λοσὶν ὅμοιας κὰν “σαίσοῖς ᾿ 
Ὰ 

“ον οὐχ σωρασείμην Ονκὸρ 

δωχἠλίενσε. , ἰχἔδι ἀρχάσεμσ. ἐμμέλ4α Αϑν,τραγκῃ. σίειψ,σ' ,συσυρικν ΜῊΝ; κωμικ τίς 
εὐχρῶσ' κ "νϑ ιν ὀσφύ. Οὐ ω πρεσβύτισ ὃ ὃ λύων. ὡσ' ὐπολιο ἐν τοῖς προασουται Ἅ!οισ. ᾿ς ὡσ' 

εἰς Το ὃ μέρος δ εαίφορον ὑνταυὰν ἕρμι -σαυν.οἱ δὲ σισέρμι ον " ὑποίι ριπήρ. . 

Ἰυπ7ε ὸν περρονταφανίφων «Καὶ γα δἰμῶνος τοὔγιλαν χάριν “ποὺς ἐγγὺς ἑρῶτασ ἔσπυ] ς “ἢ “δὰ Υ̓ 

κνοίᾳι ὃ Ρ δὲ ἀφαγίζων. οὔβεν ἐ ἐκ τοτοίσοισ' κοὺ ιἀποφυαὺν τὰ σκύμματω, δε ὧν ἐδοίσω Φ ρονίζεν ν ι 
σοὺσ' κακῶς πράῇ ὀγπτὰς' οτος ἑαυγρὺ ποίαν “τοὺ πονηρά σκώμματα, δ ἀφανίζων, αὐτὶ το. 

Φα νεὶς “ποιῶν. τοντές; περιίκα λύπη ὧν. δ λοτι: τὸς οκἢ ἢ δεσκεμμένασ αὐγν ἡ μυμφόνας δι 

: τελῶ, πεωλασμενασ. ἷςἰον δὲ ὅτι ππίρτου ὅσοι αὐ λέαι ὡς ἑαυτὸν πείνά. "ον Αϑργουιφάλιτας 

ὀσάγαειν ὡ τῇ ᾿ λυσιφφά: μὸν “ἢ κόρδαίμα, « γἱσ' σφηδ). εὐὺς δφαλαί. ροὺσ', οὗ ὀρενν ἢ ὃὸν δὲ 

πρισβύτιν ἐ ἐν δρνισι ἐποὶσ' δὲ δδιδας κοὰ ὁ 'ον " ἰοὺ οὐ νεφέλαισ' τοπρώτο ν-. 

“Τ) ἐράμαρ, καμομένιν πίω δαπριείω σωεραίγουσ: ἐιαύτινασ δ φιλεσίφων:; λέγοντας ἰοὺ ν 

ο᾽ δὲ πῶς πρώταις νεφέλαισ, τοῦ ον πεπο νκ “πονῆσει δὲ αὐτὶ μετα λόγον. οὐ» δὲ ὦ ἀκαίρως. 

Ἀλλ αὐτῇ! τῇ ἐπσινοιᾳ ΦᾺ ὑποϑέσεως νϑὴ δυκονομίᾳ "δὲ τῷ " χίριτι δι ἐπῶν θα ῥροῦσει.. , Θομῷ 

οὐ σεμν μοι. χαθιένπωσ' μ λέγει ἐπεὶ Φαλακρὺσ ἰὡ. δὺς τὺ τίς, ᾿καίτρι διαῦτα δούπε- 

." ὀσήρῥν. ἀ2λ᾽ στωσ' δγακῃόρα τ: ϑυκοῦσι δὲ ἐ καὶ ο! ἵ ἄλλοι ἱωβικοὶ ἀπο ἀμ αὐτῶν λνμμάπων, τὰ 

αὐπα ἐσίγειν δράμά Ο; μέγσον ὄγτα- οὐρπρ ζώμτος αὐτοῦ διαλίγτωις οὗ ὡς φισνκλέωνα. ὃν 

λάρον. κοὺ αὐάροτί ων δέφυσιν αὐτὴν, ἐπὶ ἃ ἀλκαίου τεθνάναι δυσὶν ἔεσινὺ μὰ ἐς Ἰσαρχοσ' δὲ δε 

σνὰφ' οὗ γ»(ἱ πρώτωι γεφέλοιι ἰδιδάχρησαν. νεὸς ὑμὼ διυδα τωι ὰ Ὁ τῶμαάρικοῦ μεμρξαθουν"δφεόν δα 

οὐ» δὲ πρὸ Ἷ κέφελῶν ὡς κοὺ νῷ αὐσῦς φισιν. ἐμῷ δὲ ὁ φὑ-πολισ' ὧσ' πογεκότοσ κλίωνος μὲ μέ 

μινιτοιι. ̓  ἐπε οὐ φέ ροίται αἱ ἱ διδασκαλίαν δύονιφελῶν, ὑδὲν ϑωυναμιεϑον δα ρϑρῶσοιιει 
δ »λις ὑπηλάσιοηρ τίωκλίων᾽ πελϑυτὴν οὐ μαρικᾷ- 

ὑπο δίς 

Οὐ ϑεισῆξε Δάσας. οὐὰ, ἕρι δὅλος τρι παρονφδιζῳ «λλὶ σως ἑαυτῷ. ἐπεὶ πεποίνκαν οὐ τῷ! Ε ἱ 



ἊΨ 

Νεφὲ λον ; 

; ὃς μόγεσου ὕμγοῖ ἰςκ λύὼν ἔσο σὶς τὐλδ γαφέρα,. ἕσπωιιδῖ τι χα 

ἷ Κοὐ κετεϊ σαυῦγες γε τετσηδοσειγοαῦ τῳ! κειδμῳ.- τας φέρα. ἔσυψα.. 

ὁυ τοι δῶσ ἀπαξ παρεσδωκεν πα ξὰν ὑύρῦο λός, ἔγραϑ Ξ καὶ 
ὮΝ τοῦτον σοὺς ἐπ’ 

3 Τοῦτον διεί λαμορ »κολεπρώσοῦ εἰ, κιρῶ τὠδμυτέρα: αἰξον ον, ἊΣ 

ὯΝ ἕυποκλις μϑρηὸμ με. θμκαῦ πρώτεσον πο ρελκυσω- γος ̓ -“ππεῦσινιαν 
ὦ τ » 

}: ἐκερέψας τουσὰ μετέρους ἱππία ο Κα κὃς κακῶς: τι ΄“Τῦ «λι ἐϑημ 

πιροϑεὶς οὖ τα χραϊμμεθύσων, πρκόρδακοσ οὗνε κά» ἵν Αὐέντλνόῃ 
μῳδυᾳ. ΚΚολε 

ἣν φρώιγς ποῦ λα “πετοι εχ οὦ κξ ποῦ ἠϑηῳ: ἌΚΟΝΝ κὶ τ τὼ 

Εἰ ϑέρμιτσαος αὐϑής “σέτοι "κῖν εἰσαϊατρξολον. ἼΣκόλεστυσπτου, 

Αἴλλοι τῇ δι “στὸν τίσ ἐράδου σιμ εἰς ὑπερβολομ ἄρτων προϑ 
᾿ “ουσίμ. αὐτὸ 

Τὰς͵ ὀκστ ἢ ἐΐχι Ἄλξὼμ τασέματ ΜΙ μοῦ μοι δὰς τ λα δ 

Ἶ ὀστισῖν τούτοισι τελῷ, τοὶ οὐ μόι; μὴ 26! ῥέτω: πούτωμ. καὶ “δ᾿ 
ο] 

3 μ ΄ῳ 

᾿ Ηνδεμοὶ “ϑὰ τοὶ σὶὲν ὠμοισ' σὐφραλμηθ' κἴρη Μμοσίν, ἐγαβλεοθν τῇ 

Γ. ἐοιλίας κοὺ τὰ- 
ἕν τὸσὼ «στ “ετί αδ' "οὖς ὁμ εἰμ δοκήσῳτε: --- 

τἰροαδηώ; ἃ ὃ πὰ Χ' ὠπερορ: υῦλον δὲ ὅτι πρῶτος ὁ Μαθικάς ἐδιδάρβα ϑρδαυτίρων γφελῶν: 

ἐρατοϑέφεφ, δὲ φησι καλλίμαλον ἐ γιαλθν τοῦς δόκσκαλίαισ δπιφὲ βονδς ὕξε Ωρ ᾷ [Ίῳ ἔπει 

ὃν, μαρικανδβ νεφελῶν σα  ἐντοιῦϑοι ἐρν με; ὅΠ πρόπερον καϑξμτοιιολανθανει δον υὐκύν ὅτι 

ἐνβ' “τοῦς δ δα χρείαις ἀδὲν γιᾶτον ἄριμεεν: ἐν ἢ τοὺς ὅτερ σγα σκϑυαιϑεῖσοις ἐ λέ δὲν ἄγρην. 

εἱὖ δὴ δωσε αλίο ,δλ' ὅτι σῶς δεδαγβεῖστις φί γοὶ “πῶς δοὺ σιιυέφεν ὅτι "ἡ πρωυὰ ριμιᾷ πρότε 

Ἰολούτοίες Κλίωνιον σπιῶς νεφέλαις λέτιται ἐς ὃν ϑεδισὶν ἐλθ ρὸν ἐὸν ὃν βσυδέψαν. ἔνρλι» δερ' 

“τοῖσ' βκηῆ, (τς “τὸ ὑναντίου Φφισίν. εδτι σωυεππρίησεγ ἀρι ἐροφάνις τοὺς ἱππεῖς. λέγει ἡτίω “ππιλϑυτοά 

αν πο εράβασιν, ̓φηδ δὲ καρ κθνοσ' τοὺς ὑνππέασ᾽ σίυενπο λισοο ρῇ φαλακ κὰ ἀϑὼ ἴω στόμηψ. λέω 

ἀπανάσκειξταὶ ἀμινίν: αρὸ τούτουδε᾽ ἰσαίρλρᾳ ἐφοῦ, εὐνεφέλαι ἀσήγβασνιν: ὁ ῥϑῥτοι αὐφροτίων ὁ « 

ΕῚ ἀλίωαίου φιὶ τῷ μιατεὶ ἀβαι μἱαυγὸν κλ ὠννα δυσὶν ὕσερν! ἐτέσι τονάψαι Ω με ελῶν δυσὶκ. Ὁ 

σκαλίας: ὀκότως οὦ ὡς ἐπὶ περιόντι δ᾽ κλέωνι λοιδο έν τοι ἀρισοζφοίνησι ον μόνον τὰ τοῖσ' “09 

κοι ϑροιν ἀλλ ἐν τοῖς ἕξδον "ν κλέωνα ὃν λάρον ΝῊ δρονοὶ Κα πίω μοντέραυτέω ὑπερξύλου: 

πάω δυκ οὗ στον ἐν τοῖισ' κἀρτοαόλισι. ̓ πολλὰ καποῦηοῦ ἔπει ἵ ἐῤμίπσανς, Ἐκορέψασι σποίντοι τοῦ ε 

μάφησιν ἱλαξιρ: Ην φρύνιχος. φέρεται ὑπεύϑυνοσ ̓φρννίγον. μύνανπε ο(νν ὦ ἐκείνην φ βαζομ ὦ ὡς 

γραῦν! ἐακομέρεν ρλωτεν. δι Ἰφῶς ῳ ὑπιρβόλῳ αὐ λίγο; αὐὴὺς, ὅτι Υ̓ ἐμῆς ἤϑιεν ὅλως εἰσῃ 

᾿ γραῦν φρυνιγος ὧν κΆτουσ' ἐιϑιομϑμίω ΧΕ Ψ] μίμησιν αὐσρομεδασ' ὅ),ὰ ἥλωτοι ἢ θεατῶν. ἣν λον 

εἰ ὺς Ῥαμνᾷκα “ποριυτῆσ'. ΕἾϑε γυμιάμεει ἑ ἰρμυντσαυς μϑὲ,δρῶμα οὐκ ἐποίησε ἐς ὑπερβολονι ἴοι 

κε λῥ,λώκεις ἀρνπώλισας λελθέν, ἰμα τοιοῦ συμαίνν.. Τὸν ἐγλίλ ἔων. αὐτὶ “Τὸ γί ἐῶν ει 

σπξν»ἐγχιλεὼν ἵφι. πούρόσεν ερηοῖς ἑπππεῦσιν ἐμνίοϑη ἢ Ξ ἐγχέλων. ὅπερ ὲ οἱ πῶσ’ ἐγχέλος ϑάρώ 

μῶν -πεσύνϑοισι. δὲ δγὰ σεῤραβόλῖσ ὀκαξ εἰν: ᾧν πόλεωσ τὸ πράπιατα εξ αὐτοῦ Φιωιν ὧλν 

φίναι τοὺσ' ἀδλουσ ὁ ἀρισοφαῖνης. ἸΤούτοι: ν ἡλά. διὸν ἄντισ' ἐκόμοισ πέρπνται καὶ ἱδέωσι ἀκνο; 

᾿ σοῖς ἐμῶς ἀν. πρλσίτων. Ἔν φρονᾶν. παρὺ πύνοιαν. δέον. ὲ ὁπεῖν ὑλϑέσεϑε, ἐπόγεγεὶ ἐν ὅτι τφρό 

μημον δέξο τες αν τὸ δὌνομοικαὺ δ φρονού πέσ μοι. διοὺ ἐπισημφοθοϑαι τίω λέξρ ἵφει ΝΣ χι. 



Αοιευφαϑουσ. ἐκ ΝΕ 

ἀψμάδντα αὐ ο ΔΗ ΚΑῚ ΣΤΡΟΦῊ ΚΩΛΩΝ Θ᾽ πονοῦν 20 1 
τοῦτο ὀδὲδσρο. Χο Υ γι μιέδον τα μδὲ θεῶν Ζθνα τύραννον, ἐς λορὸμε. ὦ 

φὴ ὀνομάζετοι ᾿ Πρῶτοι μέλοιν κικλήσκω: Τὸν ̓τεμελιϑυὴ, τριοον υἱ 

δὰ τὸ τροφιν. Νεςταμί σα γι: τικαοὶλ Μυῤ ϑαλοίαν ἀχὸ ἡμολλντ 
τινα, αρθοϑε τὸν , 

λϑρὸν ἀπὸ “τῶ Καλμελοιλώννμον ἐμέτερομ ποτᾷ 

πρὸσ' οὐσ' ϑεαν. ῥαῖθε ρα συμνότουτον βιοθ ρέμρμομα. ποῖνπώμ.. 

πὸ ὁρᾷῳ ὍΝ Τόρ 9ὲ σσονωμαν δι ὑπὸ Λαμηὶ ἐκ γήσιρ κά τίχεις 
ϑεινες ἕτερον ά. 

φορῶντα μέρος, Γ ἐσ' έδομε μέλοι σερϑεόῖ; Ἑνθνντοῖ οὐ τεδοΐ,μων»----ε- 

ἑκιδ ός ππτ 6 ῸὋῸὃῸ . ἘΠΙΡΡΗΜΜΑ ΣΤΊΧΩΝ Κ' 
πλέον εἰσ ϑε, ᾿ΧοΙΩ συφωώταχι 9:6 Το δῷ ἐοηὸ " μῦν προσέλι Τί. 
οὐδ᾽ ἡ ὁδί ἔσι δὲ. 

ἁ “πεῤροῦσει ϑροφν "κώλων τ. ὧν ὺ πρῶτον χοθια μξικὸν “μεῖον ἐϊια πούλιιετον ἐπυμεμιπκέ 

νόν δεϊἀμβῳ. αὶ ὅμοιον. Υ̓ τοῦ τον δμεξω καταλκαπίίκον, ἐαημίεμηγηλένον βαίελείφο δκα, 

λέντοωι ἐφϑημι μερί. πίτα ρτον᾽ κοὼ πεμπ] ον ῳ σρω ὙΠ ὁ μοιδ. ω ἕκον Δἰμερον. ἐκόγ Ἢ 

Ἰάμβου γθιαμβυίε ὸ ἐακ λείου. “Ὃ ἁέδομοὺ ἐπρυλι κὸν πεβαμιῇ ΟΡ. ἀγϑοον δακπυλικὸρ σεν 

πόύμιετρορ ὸ ἔνατον δὲ μεΐξον. ΤΩ ἐπίβέγον Ῥίτου ῶ λοθιάμβου. Ὁ δέ αηον ὁ μοιὸν ἐκόγασον 

διεϊοῦ χὶ κἡ γαθιαιμβου! ̓ δαϊετυλικὸν ἐφϑαμερὶς τς δι. αὐτὶ μα κράςλον ζομένισ'. δ ἐνδύκα τον 

αὐτιαστιρίκ ἂν δμεῖ ον ἀκα ταλμίτον ΩΝ καλούᾷε νον κλυίκωνενον ἐκ. διβογκώου ΟΣ Ἰάμβου ὡς 

ἔχε πὰ γλύκωμος. Καάπσροσ' ἡνυχθ μαινόλησ Κύπρι δὸς ϑάλλοσ, ὠλέσε: Ὁ δὺ ονκουδεϊοαυτον αὐ 

απτισικὸν δὴ μέτρον κατωληκπεδν ω καλού δνον Φερεκράτει ον ν ἐφοημιμερίσ: ο ἐπιρὶ - 

τον τετάρτον, βν ἐακλείον. ὡς ἔχει τοὶ Φε ρεἰωράτουσ. Ανόρις πρόφετε"ὸν γοιῶ. Εξωρέματι 
μενος. Συμηϊ ὕδοις. ̓αὐα πριίσοις καλθπρι ὃ τρῦϑποι πολυσιμιαπιτος γα δδ)ίφορα δέχοϑαι μὲ 

Φα. ἐπὶ πρρπίλει ἄραγραφοσ. διλὲ ὅσοι ἔχειν αὐ τωταύδοσιμ. ὔως ὃν δα ἐππικ αλοιϊταμὃν ἐφ, ,λιόσῃ 
φοι δἰνυδι ἐκ. ὑφαδηδαυὰ αταύτοις εἰνοῦΆ ὁ πῶν σι εξεξκιοῶτοιὀκότως οὦ ἡ νὰ τούτων σκη] 4 

τους φιλοσίζφοι; δὲ ὲ ΟΣ ἐδύξαζεν, κμ ἐνομιφόμεεναι ὑποιῦ τών νεφέλαι τοϑηννἐτανίοαλοί ται. 
Ὑ ἐνπεμια7ουϑενῆν ὅ ΟἿ ἔϑυσ “1ο1 σ᾽ πϑὶ μ΄ τοῖϊσ' ἀππαὸ δϑὸς ἄρχοϑε: «μυτὼ δὲ, κὰν “ποσεισῶναν μνῶν: κὼ εν 

σοσὶ ἣ ὁ τὠδδμονρὶκίω τιν ΦᾺ ἡλιϊοίας διλδι: Τ σ' τεριἀλμυρᾶς: ϑυκθ ὃ “πονειοίζες οὐ τίω) ϑεῖ 

λαοσὰν ἰωιγᾶν μόνον, ἀλλὰ ἃ πίω γ"ν. χα δὲ οι κοινωμίαν πρὸ αὐπὸὶσ ὡς δεασόϑων᾽ ὑγράσ' οὐσίσ 

σ΄ ἐρκότωσ' ὯΝ δ βέθον. γύτων ἐμνεμόνθυσε “τῷ μϑρ δεὺσ, ὅτι δινά ρλϑσ' το τ ποσεισῶμος ὃ ὅτι 

ΥΥΝ ρῶν δεασύτησ. αίρος δὲ, ὅτι παρὺσίρ. ὑλίου , ἐπεὶ δάπυροσι ὧν; πίω: ἐεμαδα ἐπιασώμιεν 

μὺσ᾽ ἐρχίζετοινεφίλι,, ἃ ειϑέρα. αὐτὶ Το) , ἀέρα, ὁγουλούϑὰρ δαὶ αὶσς ὧν ,αὐἐφυλϑεἔβε: διὲκ 

"Το βιορρέμμομοι δῆλον, Ὁ] ιἀὰρ οὐλί ε αἰϑήρ. ̓: ἐπειδὶντοὶ ζῶα ἐν ὰ ἀφρι ἐχεετίω ζοιω: ἐιουρέμιν 

μοναδὲ͵ ἐπειδν ἀρδθο “ἰὴ ) γῶν. Ἴ ὄγϑὲ -σαννώμαν. τὸν ὑλι Σ Ὅν ἐλαύνονεγα τ κά νωμῦντοι Ῥ ; 

ἁ ρμα ὦ τοὺς ὑπσαῖνς ἡνιολοώτα. σῇ αὐ αὐτὸν δὲ δοκοῦσι σιιυετοίναι. δπυροσ πο ὦ ὧν, ἕλκος ἐσ 

ἀυγὸντίω ῴι ϑυιλάσησ ὕγρότηποι εὐ ἢ ησ' οἱὲ νεφύλαι. Ω συφώτωνποι ϑεα τοῦ. «τοῦ σαίρρημα 
ὀμομάφεται, διὰ ὁ ἐπιρρέπειν αὔϑισ ἦν χορὸν πρὺσ' τοὺ ϑεὰ τοὺς κοὐ Δξη οι τα συμβουλόυαν 

“ὑπτοῖσ. " ι σι όπ ον τον “πὸνη ρούς; ἐσ δὲ ἐκ σίχων τροχαὶ κῶν πετραμέθων κατολειοτικ ὧν. 

ἂν τελϑυταῦοσ. ἐπὶ ΟΣ. βέλτων Ἃ πρᾶμμα ἊΝ ἢ πϑλεσωνεῖσε ται ἐπὶ τῷ τέλθ δ “σλὴ ἔσω γενόν 

κῦμα, δελοῦσοι ἔχεν ἀνπου-αὐδυοσιμ. ἢ , »ἰϑλονυὺ ὕ οτροιδενδν: 



.". 
Δοιςοῷ αὖ ουα 

Ε Τ κηλδόαι͵ δὲ ὦ ὕρυιν μεμῷο ὁ μειϑῖνηήον, 

ΠΠ λόγο ῥϑεῶρ αἱπατόρτων ὠφελάσσιεσιγάντλιν, 

ἐἰ ᾿Δαμμόνων ἡμιν μόνοις οὐθύετ ̓γδὲ ασέμδετε 

Αἰἐπινεσ τηρῦ μδρυὶ μιῶσιἂν Ὑδρ᾽τὶ σίξοσεος 

Νυδεν! ξιὼν ᾧ, τό τὴ, Φρονπῶμϑρῃ γψεκαζοιδο 

ἕν τα ηὁν ϑέσισίν ἐλ  δυρσοδέψεν ποφ λαγόνι 
ἣν ." ἢ ρελϑετρατατόν, τοὺσ' "ὀφρὺς στισή γο ιϑῳ . 

Κάνιξμδρ δῳει γα . βροντὴ δς ρΡρΟΓΗΦΥ ἄφρατὶ . 

Ἡσελημνδᾷ ξε λι πετοσόδούς ὁδίιλιος 

- Τὴ ϑρυοι Ἅι 'διές ἐ «οὐ τὸμ ϑέως σύυε λκύσοις,, 

Θυφανεϊν ἐφ «σκ ὑμἴν,εἰορατογὴ ἐσεθ!κ λέων, 

Αλὰ ὅμως ἄλεθϑε ῬύΡμ' φασὶν δυφργλίαν, 

Τὴδι ἼΝ ἡ τολ πρ ὀσελυουενταῦ το ἐδῥγι “»ὑς θεοὺς 

ΓΝ ὑμεῖς ἐξα μάργητ ἐσ) γὸ δέλτρν τεπί 

ὧδ ἃ Ῥντο ξιωοισο, ἑᾳήως “δάξ εἰϑρ: 

ἣν Κλέωνα γὸν λοέρον δὼ ρωνέλόρτες κλοπῆς 
Εἰ τρωιμωσιτο τού του ξύλῳ ὃν αὐλέμα . 

Α υϑις ἐντὶ σὲρ αῖονὑμὶ ν ἦγ) κἀξ ἐν μουρτιτο͵ 

ἑοὶ "ἢ βέ Ἅγ2ὃν "δηράγμα 75 ἣ τὐλά ξμνοίσίἢ -ε- 

Μιδινὶ 9ωὺ νῷ νῳ σι Μηδὰμιᾷς 

ἐιρθίσει. μεπθυδενὸσ' νοῦ. . 

ἀλλ ἀσυμφόρωσ' [ ΡῊ 

ρος μυτῶ μηδενδσ' λογσσ 

μοῦ; διον προπιτῶσ. ἀμ". 
πρώτων ὴ ἡνεφυλῶνλ ταῦ 

τα. “πρνεθρ ̓ν νόιι λέων. 

Ὑ ἀσ᾽ δι ὀφ ρῦσ' σμν γοβινν, σειν 

ἐφφαν ποιήσομεν τοὺ ἐλῃ 

επήναμεν. δέσωννείσα μ᾽ 

ἄλλως. ὑπεῖδκλίων “ιζ;ς. 

ὅπεδὲ ἁγωτί ρω ὅπηαείντοις 
μιμοίγται. Βρορτὴ δὲς 

Ρ ἄγη. “Ζστὶ εράποὶ ἐκτυύκ ρων 

σοφοί λέεσ' οὐ ὑρανοῦσιν ἀπ, 

ἤρραψε δρὸν τλδὲ ρράπι δὲ 

ἀργαπῆς: Βσελίνη δῆς 

λιεπίν. ὑπεμδὰ ἐκλάψις ἰὴ 

νη σελίαδεσ' (οἷν προτέρῳ 
ἴσχει μιὰ ϑρατοκλύουσ' δου 

ἐδρομίῳ. Τιὼϑ ρναλλί 
{μ. τίω ἀξεῖμα ἀσίαυτὸν 

συτει λασιἀ-πὸ Ἄνκι » λύχψου 

δὲ ὁ μυτωφορμί: οὐχὐσ'τονὴ 

λίτι ἐλώψαντοσάλλῶσ ἁ 

“πειλοῦντοσίκλόψάν ὄφρα 

ταγίσει ὠλίω νιδῖον περ ὁ 

μήρῳ. Δύσι ἐσάϊδεο δι 

ὠνκύεων φαΐ. ἡλίου ἢ λέβμετο καπιώτιμαι τύ χϑν ἵκλφψισ' κλίωνος χε ρθγρμουῤϑῥου. 
Δυσβουλι αὐτί οὐκὀρϑώσ' βουλίω. ̓ἀποτυλόντα φιὸὶ ποσεισζῷ να. Φλγχύρασιὶ [καἰκῶσ' δοολέύε 

οϑιὼ ὁγσηεαψαι αὐτοῖς. «τίὼ δὲ ἀδίω αν πουραφχῶν Ὁ καίιφσ' βουλϑύεοϑου αϑ, ἀποίολί νῳ δὲ κα 

Ἀν, Διῶ σποῦτο νη ἀαλχοξι. δὕπολισ. Ω αὐλισαπήλισ. ὡσ' δὺπυχέισ᾽ μᾶ: ὅλον δκαλώῶσ' φρο-- 

νξϊς. Αἴλλως. φεννῚ ὅτι ποσειδδῦρ ἐῆιφὶ τῇ ἢ, αϑίωᾳ δυσβουλίανε ἐπέβαλον ἀθίω «τοισ. ἐπ 

ϑίωαῦ δὲ τὰ ὁ βουλθυόρθρᾳ ἱαλὼσ Μετω βάλλᾷν. ΑΔ ἢὰ ἂν ὑμᾶς. ὅσοι οἱ ἀθϑίωναῖοι κακωσέεθου- 

Ἄϑυσοιντο δι ὁ πϑβ αὐ σσιφθῦτυ λέαν, εἰς ὁ δ χεῤσιμον ἃ ἀπέφωψι ιοὐἀσηῤκαλόν. ἐν) ἢ εὕτοῦ δὲ ἐσ’ ἀϑε 

γαν. Τὸν λάρον: ὅτι ὁλαφθη,τοι οὗτος. (Δὲν ὑππεῖῖσι. λαφθίοι χιινὼσ' ὑμλπέτρας δυμαγορῶν. ταῦ 
“το δὲ κυ» "ἡ προτέρων νυφελών. τότε σοὶ ἐζεὸ ὑκλίων ὑπ ὶ δου τῶν σίθνακι δὼ δ πολισ' ἘΕΡ 

ν»" Σϑαδα τον μλίων δνμαρικαῦ ἐπὶ ΠΩ Διδὼ ὁρμετοὶ ϑαύαγνκλι [ωνοςφαίμδ)ιγραφιὺς βάρ 

ὁ πυγτούμαρικα Δυαῤλιδος μέμνίἢ οὖ ὃ  ἐδγδαῖχρν ἀαῦπϑβόλε μετὰ δικλίων “ϑαύατορ. “τοῦ 
πυδέύρξτι ζῶντος ὡλίωμ᾽ λέγῶ. δἕλον ὃ ὅ} δτιχδΊσε δ “του ἐχεύνπο δι εσκϑδασε ῥὀέραμα. (Δηαῦ τα 

λδουπιλλῦ ὕσερον ἐγὼς ΔΥΒλι έμομεμπαι τὸ ΤῊ εἰς ὑπίρβολον ἰμωμῳ δεῶν “πολλῶ. 
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Α͂ οἰξοφαουσ'. - 

Αἰ μαὐμμοι αϑαξ, ἡ αὐτο αὕτη ΑΝΤΌΏΙΔΗ. καὶ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ, 18᾽ ΩΝ 
βι. αὐτισφοζθὴ, ὁμοιμι [ἢ τῇ ῃ 

ον κοὺ. ϑροζφξκατούτε πὶ ΧοιΑμφί μή; αὖτε φόβαδαξ, ᾿ 

[κῶλα ρυτὰ μέτρα: μομθ δύλιν “κιωϑήαν ἔχω βοὶ ἐπ τὸν 

ται ὀπρδνθυράμβωντοῦπφο Υμ, κί ἐκ αϑηγάν, ἃ 

υκλεθνοννῶ πυβιχρῶν- Ητὐφέσου μάκοωρα πόγ 
“τ! των. τρλέξᾳ δ) χὰ 

ἀφιαναίεποὶσ' αὐχουδακά τ: υσὸν ἔχεισοίκομ ἔν ᾧ 

Ἅουν. ἔτι δὶ τερποίνρου Κόραυσελυδῶμ μελίλως σέβουδὴμ. ρήλιν 
ἀμφὺ μολανανετου ὑίατην Η τί φηχθοιος ἡμεγόραθερ 6, 
βόλον. λώπε! δ᾿ συ δ ὁ 

Ι (σὰ ἐμὲ ὃ 
λόρινσυμϑτιηριοὔγναρὴ Α͂ )σὺὸς ἐμ! λιδ, πολιοῦλρς, ἀϑάνα, 

προνιμι ἀζεοϑς δὲ ἀμίια Π αρμασίαι θ᾽ δρκατέχομ᾿ 

ναϊωπιζφρ ἵλεχν. ̓ὀκόσωσ' Π ἐγγαν, σωὼ “πού πο ςσυλαγέί. 

δὲ μετοὶ νὸν ὑλιον ανυμν Βαΐκ λοις δυλαίσιν ἐ ἐμηρυῶν, ᾿ 

σι ὸν ἀ-πύλλωνα ὅτι δέδαν 

πόρίθιν "λιθ᾽ ῶ ἀηλλων, π- Κωμαρη δγόνυ στρ. 

ὅλον. “δὴ αὗνχε, αὐτὶ “το ποῖ 

Δινὼσπῷ. Ν᾽ αὐαλαμξάίνων πρῦσοὺ αὐ λέτᾷ αὐτίφροζθον: ἄφαρ γαλεῤξισχρονκβςήνυιϑς ̓  

προφὰς Ο τοὶ σαὐτιοροφουσηνἐποιδονὶ, ἅτ γεσίιαλοῦσιν δλρρήματα διομποιῦϑει ἡγτίω αὐπίορο 
φον ἐπῆγα γὴν ὃ ποι τὺ ιῶςπραναορέ ἐφωνὶω ὭΣ δα αβομάλθ᾽. δϑορπῷ ὑβιξάπιε ἐσὺ ἀδλρρνιῖ. : 

εἰ ἐρξω μὄρθ’ ἐνμμῶμ “τουδ ϑεοὐσ᾽ὰ περρα δυό μέχει τρὅλου,ἐπήγοιγι τέμδικβοπίν. “γυπεσι “δε. 

-ἰ ρρημα, ἀπὶ “τὸ  ὠσιφώταγει ϑθαυταλσσε ὺ ὁ σν ουὐϑοια γος προφρη ϑῥοισἀκὀλεϑισ, οἴνντε ἐμέξου 

τολόύγον. "πεύλιμᾶν ἐπείναιορίφων ἀθνλνύμμον ἼΝ ἢ ξϑεῶν ν χεύται ἐπαιναοροφῇ ἀγοιζσισποδουμέ : 

στω, ἀπεῖναι ἀφελὼν τὰ ποιάν τοῦ ὑλϑι,οὗσε δλόγος ὅτε ὄντι ἀρλζητήσειον. “λλὰμδλλον, ἑάκολεν ὁ 

ϑία οὕτω φυλάῆοιτο. Τὸν 9, ἐπααονιΐμιαν ἐσύ πϑλά μι προικἀεπῖσι. Θέξης, μα μφίμοι αὖτε ἐφῦξα " 

ναξιφνσὶνν ὃν ἀ2λοίσον πείλιρν ὦ ἀποδλον ἕξοι ρεϑβσῶν ἐποόνων. οὐμέω ἁτολῶς ἀὶ τἰμδαὐτίσρο 

ον" ἐλϑων ϑεούτηνος ἐμιναμόνθυσεμ. ιἀλὰ μετοὺ ὀνίλιομ δὐθυὶ “ὰ ἀσππύδλωνα: ἐπεύτινεσνβν "Δ; 

"» αὐτὸν ἀνείφασι τῷ πύλλο νδτιὴ ἡ Ὀδλόνω, τούτῳ (Δὐποιντὴς ἱκατωκολυϑῶν,με πὶ τὸν ὑλὴ ὶ 

ἮΝ ὃν ἀπολωνθ ῷᾷ μά ὕμνον, φανερὸν “πϑιει αὐτὸς ὅλ᾿ ἔζων. ὠμφίμοι αὖτε Φοι ̓ἀγαβηγυπίν 

5ἱ “πώλιν. οὐδαμοῦ γα ΓΝ Ὁ τον ηρλλορθη μέμμται «τί οὺν ὅδε , μμυμιονέῦσοαι “Τὸ αὖτε ὅμα ΧᾺ 

προφ ρημδῥης ανοῖοις ἄχετο. ὺ ἢ δμέτρου αντιοιδὴ ρααὐτιοφ βίοι δὲ ὁ μίβον κὐὐορσάτας ὁμοῖα 

ἼΝ δ ΞροΦ᾿: ὁμοῖοι δὲῶ Ρ̓ ἁδρραμα κοὺ Ὁ αν»πεσίρρημα.- Καρίαν ὕχο. Ψ' . περι ρατικῶσ' 

“τίῳ ἱκωῦϑον ἄςι δὲ ὃ ρΘ δίλου ἡϊεψϑος. δ ψιῳ α΄τοὶ πίφων, ἐπωιϑύσϑι “δαυὴ μέβογ ῳ κί 

λφτβ πρώτῳ. οὗξασι ὑτωῦσι δὲ πωραπότως αὐτὶ τῷ ὑψμιλίω. βιυται πσλαισμὸς δείδιν αὐπὶ τῶν μι 

ἰκφ' ΚοΝΣ Η᾽ “τφέσου. μετο σὸν ὑλίον δὐϑυδ ἡ ἀρτεμισ ἡ "ς ᾿ ἵφεσισ. Εν ω  κὀρρινκονϑεισε οἷ 

“σε αι βίεβο λυσῶν τιμώδσιν ὦ ῶ ἄρτεμι ὅτ ὧι λυδίασ᾽ τοππιλεμὀμἡϊφεσυσ. Σ ᾧ πεύκομς.. μεποὼὶ 

δαί, σῶν. πιρρὰ δ δ ύριτοίδοιον: δὲ ὀνυσοςόςπευκιμισι « εξ ρώνδοῤ Ρ ἡ καϑα πτερὸν πεννκαὶσι “πεύρεοισδνίκας ἕ 

το πη, γορῖνων σιυν πευρϑονοις. Σελαγᾶ. μυτὼ λαματσων κοὶ πυρὸσ' γορϑύ4. δωπυρθ᾽κ 

δϑεοσ' (Ὁ ὁ ζόιδ᾽ δγιὰ Σ πυρὸς τῇ ἢ), σεμέλᾳ σιωΐλϑερ: οὐρα ριῶσ' τοῦτο παρέλαβεν ὁ ὁασιητής: ; 

Βάκχως. δελῷίσι. τῶϊσ' στίω δελφιείωὶ χίραν ἱκα τοικούσκις. καίεξι γα ἔτιμῶ» ὑδὴ ὀνυσυσ'.. μ 
Κῳ μαρήσ' ὅτι χα μεθυον τεσ βαμιχιυ ον το! (Δῶσ- τῷ ἐκ μιδνον ταὶ " 



σο““ ὼ ᾿᾿ 

ἱ 

πιφέλαν οὦ 
τ ΑΝΤΕΠΊΡΡΗΜΑ ΣΤΊΧΩΝ Κ᾿ Ἡρήχιμζειὰ ῥαῤπεπίρραμας, ὦ 

Ἴ χι} το δμοιένέβι Ἐρλ ἐπιρρή ΧΗ μΐ χ' ἀἰΔῴράφο Ρ μά αϑς πῶ σον ἴμινϑ, μκατουμν δον γὰλ ἀμιάε 

Ησελήμηστυ τύλουσ᾽ ἡμῦμ, ἐφέσει λεΦρ σἴσου! « γον ἐβὶ Ῥοχοιίῶν πέρα 
᾽ Π ρώτα μδι χαίρν ἀϑηρμαλοισί πο; ῬΙ Ἰσξυμμιαχ, μέβων κπατωλωκτικῶν ἔς 

Ἐἰ πεϑυμεαλργί φασκκενδοι θὲ πυπορϑέμαι. δοσί - "οτοῖϑοι μεῤηοι ὁ τὶ 

Γὶ τετώρτης χύρασ' ἰαμν 
ὠφιυλδοῦμὥσἀπαμται, ἔλόγϑι σ΄ δ λλ ̓ἐμφ αὐ» 6’ ὀβέλιπεν. ἀλ το πἰλά 

Ππρώταμ: τρμονδφ εἰς διᾳδιἥκιλοσῆον ἀδεαχρδ, δυσλι ἀξονενϑυκῦα. 

Θστοαλέγειν ὦ σε τον “Τοὺς ὀξιόν του ὁ ἑασέραι δ, Τ' ρώτα μϑὰ χρίρφν. ὃν λέω 

Μὺηρίω “σὐζῷ διδῷ πεηδὰ φώς συλη
ναύες καλ νάφασιν ἀπὸ Φν. “ύλου Εν 

σφακ τερίασ τοῖς ἀϑίωαί 
Α' λλατ ̓ δδρᾶμ ἔην ὑμᾶσ, κοὐκἀτ' “τοὺς ἡμεβ οἱσ' ἀρλσέλλονποι. “χάρφνπρο 

υδεν ὀρϑώσ᾽ἰ)λ᾿ ἃ ἀνωτε ἄκατω κυδοι δοπὸν: ϑεῖγαι, δηῷ πιο «ὐχράς 

ὧν τὠπενλέν φησιν αὐ “τῇ "οὐσθεοὺς ἑκώσοτε. “τ περώνονς γιὰ μϑύτοι οὐάρτ- 
ψ δ ο 

Ἡνίκαν ἡ ψυιθύσι λείπειν. κἀπίοοσιμ οἰκαϑῳ͵ οὐρα ρ νὰν 
: προὔϑηϑεερ. 0! ὁ δέπυϑοι ὀρῴοι 

Τί ἑορτῆσιμε το λὸν τισ᾽ «ατοῦλο γῦν ἢ" ἡμερῶμυ. ἡ ὑγιιήνᾳρ. κοὺ τό, τρὶς 

Καϑῦτοιν θύειν δέῃ ϑρεβλὅτε μοῦ δμκαίφωτε:
 “σλοὺν Ζ γωνον, δ᾽ ἀλλ 

Πολλάκις δὴ μῶν αἰγὸν τῶν ἊΝ θεῶν ἀπαςίαν
 λων Ρ̓ πενταγρα μμίομ ῳ 

συμβόλῳ πρὸς του ὁμιοδὸ 
Ημίκαν χεενϑώ κι ἡ μέ μνον᾽ δηὸν σοι ρἼΣΉ δον αἱ. ξουσ' ἐχρῶντο, ὑκέα πρὸς 

Σ΄ πένδοθ ἡμᾶς Δεελά τὶ αὐθ᾽ ὧν λαχὼν ὑπόροῈ αὐδρωψομαζεη». Αἴλλως. 
: ἀρχεβονιὦ ἐϑοςπροτοί σειν 

εὑτοῖς ἑαλοολοίσ' χαρᾷ δ. 2 

γε. εὗρτινθον κλίωμ οτος 

: 3 πρώ ἀπίςειλεν ἀθίωσῇ 

οἱδ' ἐκσφακταρίασ. Αἰ λλάτ᾽ δδόραν. δὴ, ἐς ἄλλάφεσιν ἡμασ' δῷ γπεῖ γιου ποῦ ὌΡΗ μόν δὲ 

μᾶσ αἰιριβῶσ πὶσ χρισελίωίω ἡ ἡμῷ' ασ'. ΚΚυδοιδυπῶν. ναι 4γιπνζ)} ἢ ἑκατί ἐρο: ταν μϑρ 
δ) ἃ “τὸ τὰ πτερὰ ῥδίουκαν. ἑα δὲδν “τοῦ Δ΄ πυρὰ ὃν κυδουμομ. Ὑδυϑώσιν. ̓ἀποτύχωσιν 

ἡ μὴ δέωνται τὼς θυσίαν οὑτάίωτως. Κατὼ λόγον δὴ ἡμῷφῶν. δὰ νὴ τλανάοος πίωπτα 

ἐν δ "άφων, ὑπϑραίνᾳν τὸς δεήσεισ' (ἃ τὰ σ᾽ ἑορτοῖς, αὐνάγνιν : Απωίαν. ἀγφυσίαν πεῖ’ 

ρὰ ω πούσοϑοϑ. Μέμνων δὲ κϑ: σουρπησῶμ ὰ ὄντες δλὸς, ἀποθανόντες ονοίροὕτω “πὰ ρὰϑ ϑεδισ'ς 

τιμήϑησοιν “Τὸ ρὲ ὃσ' νόμοῦε τὰ σανηος, ὧὠσ’ πίω ἡμῷ ων καθ ἣν ἀπέϑι μον ον ν πένϑᾳ ῷ νηςείᾳ 1: 

ϑεοὺς δάγᾳν κατ᾽ ἐγ Λαχὸν ὑπέρβολθ᾽ ἐἰς τέως συωδοδὸν μὰ ἀμῴικτο. ὄνων πεμιφοίωει 

᾿ ἐσ’ πίω πυλαίαν. ἱιατὸὶ “ρλινον" ἔπεμπον ἕω ̓ϑυσημτοις "ἡ σιινεομθισονποις. "οὶ ἧσοίν οἡπεμιπύμως. 

ψοι πυλαγόραι το ἱφομνήμογδν. λύφισι δ ὅτι “υλάδας πρῶτοσι ἐἰερίον ὡϑὶ ( κλυσουμνήορ, 

Φόμῳ κοὰ “ αὐ το αυομα, φϑν ὧὸν πον. κἀ-πήνεσοιν δὲ ἐσ δελφοὺσ' ἀλσκοποι δ᾽ αὐάλι στον 

᾿ϑῥωνὲ ἐν τοσ' ϑυσίαι!σ'. (ἡ φομνμονασ᾽ ὑπεμσπεν ἐσ’ πυλεῖαν κοπυλαγο ὑρασ' ᾿ ἀρισυφαυν "ς ἀρὰς 

φοομαξούστς. αἰγαθὰ μεγίλα Τῇ β'πόλᾳ ὑκάν φῷ ον τοίς φασι του πυλαγὸ ὑρασ' κὸν ἱφομμήμιο 

γα: "κθσιδιορὶ φαισγρα μμια τεῖς. μνημονας ουῷ ᾿ οὐ τουσέκάλομυ. Φό ρῃντε μεῤμωρμιοὺ ἐπαῖσικο 
“πϑσ' σιν δόμέων. 9 11 



μ-. Ἶ 

Νεφέλαι 

ὙΠ περὶ φυμψαμονᾶν: πβύσιμ - Τῆτιο ς ῥδίμμημον ἔν κάπε; ὃ ὑὑφδμν, ω ϑε Ἵ 

παρα τς Τὸν εἶφαν ἴω ἀφυρεϑην μέλλον ὴ ὅτω σε σέπο
, 

“πυλαιόρον προυρήκε σαν Κατοσελάνίω ὡσ' ἀγήν γα" Ἐν 7:7] ουτοὺς ἡμεξ' 5.:- 

ρήμφων τὸ ϑεοῦ. οὐδεὶς Σω: Μὰ τίω αὖ “πν δὴν εἱιαῖ, ηὃ χοἰ δσ' “μοὶ "ὸν εἰέραν 

σ᾽ ἱσόρισε καπίκῶν Ἂ ΓᾺ : ὦυὰ ἐἰδον οὐτωσ' αὔορἄγροιι ου οὐδέμαν. ὺ ἀπε νϑ 
ψιαυΐ ἱφομνήμον ἐνὸν 

ὑπέρβολονιοὐδέπω γεὐδάν Ουσζηρρ ὃν Ζδς σιμόν "οὐδὲ φιλήσμεοίαν. 

{πρεπείιλέωνθ τι ζῶν ὀρτνοσκαλαθυ ρμάτι ὥήαμικ καλφάλέννη 

“οσ' Μᾶλλον εἰν οὐ πὼς Ταῦ τῦσι Αὐλησοῦ πρὶν μαϑέμνεδμωσ πμμ, 

"πη ρην θαμὰ ἄυὴὸν κα λεῦϑυραζεϑευρὶ πρὸ ηδ φισ' 
, πεἰμαλὸμ ὅ2; ζιώ αὐτὸν ὡα' 

πρότερον δὲ ὡς αὐαῖιΘ7 Ποὺ φεψιαδας ἐξ ηὸρ ἀσάς αὐτὴν λαξῶν- 

ἰώ. Μὰ τιδαλαπνοίν. φοῖλ᾽ οὐκ ἐῶσι ξερεγκᾶν,οἱ κόρ: ὐξχο ὐ δου, 
᾿ 

ὑποχορησοιψτρςτο χοροῦ, Σω Ανγύσεις τὴ (κα ταθου ὴ προσελυγὸν νοδμοβοὶ δού. 
δἰππασιμαυθίς ο! ὑαίερυτε. "- 
ψὼν οὖν ἐπιρεῆςι ὁ ἼΣΩ: ἄγε δὰ “71 Φούλᾳ πρῶτοι βυνγμιαν ϑοένᾷμ, ὶ 

ϑϑεδισ' φ(ι δ) τολῖς, ἐκεὶ - ὧν οὐκεσυδοζ ϑϑω “πώτρ-τὸν ̓δεννεἰπτόμοι» 
29. ἰαμξικὼν τριμέρων Π ὅτε βό ““στρὶ Με ;Ῥωνῆ “ιοὶ ἐπῶν ἦφυϑ Μωῶν- 

ἀἰκαταλήηϊ τον ὉΓ΄. ὧν στετ- ι : 3 ᾿ 

θυ τοῦθ, δίαν δγϊείων “ριριὸ ᾿ τ Ἐν τὰν ἐεντοῖν δ λδεα Ὁ, ἐπ θν 

Ῥεσι σῇ στ τα ιόρομ εἰδὴ τῷ! χὰ 

“πλά δὺ τολὴ ἔξω νενϑυμεῦαι δυσῷο Ῥει δ δὲ σώκρατες ἐπὶ τῇ τῷ ΕΥΨ ἀμαϑίᾳ τάν δέ2 

Φσι “ὃν ἀριφοζανη γκεθιοντιζὸ μόρον “1 σ' πιρή ἩΡΘΕΡΝ πὸ μύλιηρν ἀγραζφοῦαι » φαΐ διαβαλ 

λφν ὠράρείαν ἐν σωϊεράτι διὰ Φλπολυμαϑίασ: Ο τοι Φιλοσῦφεναισλοϊ κι διαβαλλῴν. ἐπεὶ 

κὺ οὕσω ̓προῦνπε μὴ ἡταοϑρο γεῦς, -“σλίω “δκίθ τίω αὐα-νοία ἃ τὸν ἀφ΄ α. Σκαιόνιση 

ἃς τοδὶ ἀμαϑᾶ; (Δδυαποιροιρεολουθμ του ἵλεων, ̓ Ἦ ̓κωρούσά πο βλσν εμιᾶς, Σὠαλαιυρ- 

μαήλτῖ δ(" σκαλϑύμα παι σμικ γὰ κθῦλε πὶ πειντοί“ποίσι "οὐμῶτα κοὺ μαθέματοι σκαριφόμα 

στα. Ἐγιῴτοι δι ἄδν μα οἱονεὶ παί τινα βιουδὶν αξιὁ προ ἐκ γύρυ δδαβά δλά4 σϑκ βασι, 

ὧσ' δὑπελῆ σιν ἃ : δ δάστιφ Θουδενὸς ιἀφια λόωυ. Ὲ χ “αὐτὴ τολεξελθε ἄςιν ἕω “ὀπτρύδομαι. οὔ 

"πευραοτν θμι. ὅσαι εβατα τικὺς εν. (ὅς. Ὁ ἡ ὡςπὸ οὐ τοῖς ὀς ω ὦ δ βίην νὰ μρρμαρῥ να τολδρισικο, “ποῦ 

γατα πιο, δαύτερ ὑμέζι προοταμιτίίιον οὕτω τὴ τ »τοῖσ' ἐἰς μι ἢ δι απίζουσιι οἱ εὐ ολεισ' κθὶ οἱ ἀϑη 

ΙΝ διον “ςη μοτὸὶ μὐμκα ᾿αὐσνταν. Ὡσοίϑι. «ἀρισοφαϑηστδηρυς [κοφίνουσ’ ἅποῦυτοσ' ἐμπίμσλι σι 

Τὸν αὐτυτονε μα μτσληβι οὕτως οὖν σὺ ἐκ το Εἰ ἰπρίτον προσατν "τὸ ὁρισικοῦ ἡ ἥψατο τιον; 

οὐσυυυθέσει ἀδέπροτα κτικόνιι " ἀπὸ “τὸ ἔϊω. δουπεροσ ἀδριςοσὶ 0} ἴων. Ἶως ὁ σὺ μμετιν ὁ ΦᾺ τ ς 

ξιε καὶ ἰκα τὰ μεποῖ θεσιν κ σωιναρεσιν τᾷ «ὦ σοῦ τωσ' κοὺ μέτα δ ΞΡ λονπῶν  προϑέσεων μόπει κοὰ 

δφ πολίων τονποίρᾳ κοὰ σιυὐᾷ. «ὑτοῦϑον γαὴ εἱῇ ὁ προϑέσεισ Ὅρ ει αὐτὶ "το ὑπείρχρεδ σμυϑο ἀφο. 

τὸν ἀσκαὐπέω. "σῆς ἐμιποόα δίφρου πὶ ἀδοςὶ ϑϑακβαίξαανν, ἣ το ἊΣ 

Πύπ βε: περὶ μέβῳν. ἱκολῶσ᾽ δ ἔσήσιν. οὐ Σὰ ὅτι μέρον ϑδν δε οι ἔπι. ὅτι δὲ ἔποσ ἧδῃ ππύρ τορος. 

οὑμὸς τ μύτρομ. σμμιφωτέον Ἃ ὅτι χὰ ταῦτα τὴ κνιυλικὼν μαϑηβάτωμ. δ)αφι ὥ δὲ μέρ 

ὸ ᾿ τ Θὲ 



Α͂ οιφοφιαϑουσ' 

ΣΈ. περ ῥηἠμέξων: ἐγὼ }» ἵνατλον Ὑξτετί 
ὑπ λῶν τουμοιβοῦ "σοὶ ρεκόγσην δ γεν ἴκῳ, 

Σω. Ουποῦ τ ἐρω τῷσ' «οἱλλ δ, καλλι χω μέξομ 
Ηγιπρτερομ, τορι ̓μεξονὀηότεβαμετρομ, 

ΣΈ ἐγὼ, Αδῤ,οὐδὸμ "πρότερον ἡμι εκ τίον. 

Σῶ. ὀυδὸμ λέγοσ' ὧμ Ἰρωειορενσφοίδουνί ὁ ἐμίοιο. 
Εἰμὶ δ τέρα μεξο » δξιρὴ μιεικτῶν: 

Σω. ̓Ἑρκόρακαις, ὡς ἄχροικος Εἰ “ καλδυς μα ϑὲς 

οἱ ρϑομόσ. δὲ ὅτι “πατὴρ 

μέζε νομός, (Οὗτι ἀρχία 

ἡ Ὁ μέτρων κοὺρ νϑμῶν δὴ 
᾿δασκαλία. 

ΨΡἊΕ εΕἰβε μων. λώπει ϑοίλυ 

ἢ ζμαιῶν δαξολ δε πᾶν. ὃ ο 

τι πὶμὰ οἰνιέμα τῇ, πίχν" εἐ 

“πῇ λλυτωι δόάσκφν. οὗ 

τ ποιντῆς ὄξιν οἱ οὔτε κω 

μικόσ. “ὡσ' ἄγροικ 0.) ὅπρε 

Τα λυ αὐ λύναιομαινθερην σύπεει  ἐνθιμα μ. μέν ρυτταηπεῦ 

ΣΤΟΤΙ 'ϑέμωφελήσουσοῖ ρυθμιοὶ πρὸσ' τὠλῷ "τος καὶ Ἀφυται μοι ζαῤαικαταλ 

ΣΩΡ ρα σον μδῳ ὄνοι ΚΟ μον οὐ στ δυσί ρ- λαζασορτοσ ΚΑ ην 

ἔτ ὑπαῖφν ὁ δηρῖ ὀς ἐς νῥυθμόμ. τιδ ἄλυτα ἢ τὸ ἀμείξον 
τοσ' αὐτὶ ἀργιρίε ἄλφιτα. 

ψ Κατβνοπλιον-χ γρϊοςοὐυ κοὐ χοὺ δοζικστυ ον « οὗτω μ᾽ ἀργυραμοβεὶ ἰω 

; ἘΝ τιουβγυρίου μ᾿ ρμα ταάμά 

δομτεσ. 

Γ ὙΛΡ στήργντορασᾷ 
ἢ τῶ ἐπσλάμισέμε τῇ μέτρων ποσύτατιδύο λείνιϊιασ'. 

Καλλιρονμέ Τρον. δια βάλλᾳ Σωκ ράτη : οὐ ῇὸ που επί ὁ μουσικ ἐμὴ ἐπη τ λοτο δγσῖκ στεάν ὁ δὲ 

πὰὼ προσοντο, με  Λέπων,γρυθιδύ ἐϑνθ' δὲτὰ μὴ προσῖντοι ἀμφοτέρων ὠκϑνΘ᾽ “ποςερέῳτοι, ὃ τὸ 

λόγι, μφοπέρων ἀποφαίνων ἀλλοτρίου. Δλρεεβους 

Μιεκ τέου. πού τετραλεινίκου. «δ χουν, μέδμῳθ’ χοἰ Νεϊιασ' ἔχει Μη: τούτων Ψ ἕκτον ὀκτώ. αἰ 

ἁμισυ το ἕκτου του τέσι ἐκ ὀκτὼ τοὺ πέοσοι ρα, δἰιἀλᾷ ται ἐπέραμαθον. δοῦν ἡμίεκτοσ' πίονα δ΄ 
ἔχει χοίνικας ὑποιῖξε δὲπιόλιν ἀπὼν, ὁδὲ βίκοἰλλιον φύει ἡμιεκτίου μέ τρου γυπῖςι τερνεί ́ . 

γοινιωντου τον οὐγηβένατον νοι τὼ  γρίρικθεν. “ῥδελμίειωτον τουπῖςι “ὁ σω δίϊια “πενξροϊυ τῷ 

πρὸσ' τόισ' περτωραίκονται χρίνικδν’ Τέοσαι ρθε». “πᾶ ρατηρυτέον δὲ ὅτι δ),ὰ τῷ Ὁ δέ γγαφφν ὶ "μι 
εἰωτέου. ον » ΧΡ τίὼ ἰωοιψίω τυ διὰ δγφϑιιῖου. ὑμιείωτούου. Πφίδον νυ ἐμοί. «ουντὶ “Τοῦ σμυϑῆ 

ἕὰσ “ποὶ συν. «τωρὰ “δὀμνριίκόν. δά ρύα νων Ὁ Φ ποδοσ' περισίλ μεϑει. ἡνξ) δέοὕτω δἰδιμιυβδιηχιοίω 

δμιάλλων δυδισω.δ ὁ φϑύπερθ΄ ἀόριστος ἀδερ. μύσις ἐδέμίω Ἰδεσο(ἃ ἀποβολῇ “τῷ δ ἴδὲο Ἂ- ἔδον. ϑὲ 

. προροείοτοκὸν δὺϑ ρυπερίδον. ώ μκαρθ, δ δειμιόρρισι λυγοισ. ὠρᾶγροικθη. δὲ πεύλιν ὁπρεσ' 

Εὐ τεσ ἀπεκρίνατο ὃ " μὸν ὃ ῥϑπο "μάτων ἵλεγ μέβων. ὃ δὲωσ ἀρληβγωργίκον ἰδίξᾳ;». 

Ε; μ5  τεγράμεξον. πρῦσ' ο πβάμετρον ἀπήντησε. δῆμι εν τέον μιφομὶ «51 πέσπιρα, ὡς ταλεονε 

κισ, Ἰ σώσ' “τῦ) δίονηρσ' ἄρηται. Ταχν δῶν. οὐ ἐρωγέίᾳ. “λὲγᾷ δέες : ὁ κ ϑοιρίζῳν. “τοὶ εχ δωινηϑέϊησ' 

φνὰ αὐ αϑείνεσθοιι καὺ ὁ μοταλαμβανᾷν ὁ . κιϑαρίψῴρ. ἸΚομήον. «αὐτὰ τοῦ “πιϑυίνὸν θι ὄύχαριν ον συσ 

᾿ ψόσίων ο.. τῇ ξ πρὸς ἑπέροσ' κοινωνίφ πιϑουνὸν κϑϑά τεῖον ΦΜΙΟΝΙ ἐμὴν ἴσ σμιυοῦσιν. 

Κα τενότολιον. εἰδυα' ἐνθμοῦ πρὸσ ὃν ὠργριίωπτο σεέονιτεσ' τοὶ ὅώλα. ἐσ δὲ δὴ ἁμιολιῳ νὰ μακρὰ 

πρὸσ' ἥδςδϑο ἐρκαξεῖ ' σον τί ἴλει οὐομδρειΡι ποόγας αὐνα αι ἐν. ὺς σχῇ πείντοιστβδγεσυλά 

(ουδιφύσωσ'. οἰδὲ εὐδαλιον τὸν ἀμφιμακρονὶ ὑσῶκ ρντικὺς καλέῦχο εἰςπὸ “τολεισ' πουδὶ κύρμτοας 

ϑ ΠῚ 



Αοισυφοϑους. 

αὐατλθῥομέλ! ὅτῳ ὁπῷ ὃσῷ φ Κα τὸ δοίκ υλον,νὐοὸν δ᾽ αἰ δ. σῷ εἰσὶ δὲ - 

εὖ 

ὐλώφμιει μσα φο τίς ἀλλοσ αὐὴ πουτουῖ σοδοιοτύλου»" 
ἈΕῚ ἐχριδίνιτυλονᾧ φ,κἢἢ Π οὗσα, μδὼ, ἐτ ἐμοῦ Ὁ παρ δὸς͵ ὀνγσούνγυσί" 
ζὕτει τινε Ἰἰσωρῥλώπειν, Σω Αχϑος ἐμαὶ σίκον ὀφιοροοὺ ΩΣ ὧϊ ἰφυρὶ ᾿ 

δ αὐληταῖς Κι τὸ δείωτυ Τούχων ἐσιθυ με μιβνθιέμην οὐδένισωυτῇ σέο, 
ΗΝ νἀριθμεντικ νεῶν μέζον. 

᾿ἕςι δὲ ῥνεμὸς, κρούματοσ' ΦΕΕΙ κέη ἐκεῖνο "ὃν ἀϑκώτουτ
ον λόγον» 

ὠδυρκαπολαλίκπυλ'. θεῶν ΣαΑ Ν ἕτιρα διώσε πρότερα πούπου μαρϑανϑειμ. 

τῶι ὐαύλι ταί ὃ κατὰ δα, Τῶι πέτρα "τόσον ἀπε σὴν ὀρϑώς ἃ ἄρρεμα. 
τυλομ ρύϑμύσδιν δον Ἰσῶι ὡ 
αἰγὶ ἐηδλαλνδυρῥον ΣΈ. Αδλ ̓οἰδί γργετῶρ ρριμν εἰμὴ μαάνομο 

σωσγακ δικαλούμϑμθ᾽ ὕ»». Κοιδσιριίϑ σ΄. τῶν Ρός, κύωμ' ἀλεκξυώ ωμ- 
τινων, σύγοι φται ἐκασομδεί ΣωΟρᾷς αἰ πρέφεισ τύω τιθηλέαν καλέϊσ' 
ον δυπυρρελίν (Δ΄Ῥοχοίᾳ κὶ ἀλικξυδ ὄνοι "κου Τοὺ του τ ναὶ νὸν ἄρρεμαι. 
ἰάμρουασινι μπότῇ ἔν 
ἄοιττιηρ να, αὐ αὐτοῦ σήμὶ, Σ Ὁ: Πύσδάφερεσωντώς, ιὀλεκξυω

ν κἀλοκ ξυών: 

ἢ ξάίσεσι δνὸὶν αὐανποιίειε; Σ ῬΝΝ ηὸν πρσέιδ νῶδε πῶς μέχῃ καὶ Αδν» 
κϑὰ ἐωνεκ Τί ἄλλος. ΣΩω.Α λοκηρυσων αν ἐμ δὺς ἕτερον εἰ λέκιτορά. 
-“τίω ““φαβοπην φατέον μὲ Σοἀλυκηρύαιμαν; τε γ" εὸμἰερα: 
ταῖν “ριῷ δυοιν ὡσ' ὀντοῖ σ' 
πλάροις γεδὴμ φῷοτει Σ ὥς τάνπληύ που το δυσὶ "γμιτοσ' μόνου, 

πρότερθΣυκράισ. τίσ' Διαλφι τώσωσον κύκλῳ τὴν καέρδοηρμε. 

ἄλλος αὐτὸ τοτρουὶ τοδα “ΣΕ ο ἦ ἰδοὺ μεί λαῦθις Το ̓ἀτεορον.τύιὺ κεέρδυ "πιν 
επύλα ̓δυτα ἔῃ λέμωνῷ 

Α ρρνα καλεῖς μέλαν ὥσοιν"Ξρεν Σόπῷ 
ἤροντι ἕσε γόγῆμα εἰν Ιδδω“. 

κυλ "μομίφᾳεὶ ΤΗ͂Ν ἘΆΝ ΒΕ Α͂ ἐρρενα καλῶ γὺκαίρδοπσυρν 'φωνμίλι συίγεν. 

᾿ἀγυδ αὐτῷενα ΩΝ δχίωτύ ὠςσερμιὼ Κλεωνυ μονεερενπτῶς δ φραίσον. 
λωρ δ᾽ αὐτῷ. ὅταν ΝΣ 

“πρὶ γύϑμων οὐπεθὶ ἡτούηουσ δακτύλου φοίνεἰ λλάπεριντί ον: ὁσιυβγροιι θ᾽ Δὲ ἥτε ε ἐρέ ὁδὸν 

δῆ ὃν δείζᾳν δὲν μεουνδλάϊο τυλομάσελαανδ μᾶμθν. ἐσὲ περιολρῇ, ἀμφόπεροι ἰσυξ)τεέρονγοσάσιων 
δέ τωσ ῥα ϑμοι. Α͂ “δλωσ. δειίενυ 4 ἣν μέσ δδύκτυλὺν αἰοφῶσ. οὐδεὶς φισειὼσ' ἵςσιν ἄλλοι αὐπὶ 

"ρύφου τοδακτύλε. φυϑῇὸ ποιισί ῳμοι ὄντι ππρίλοῦ ὃ αὐτὸ σ’ ἣν. κοὗνῳ Ὁ δὲ γιγεραϊεότι .. Κιυϑωνιά ἀλυτ 
ἐμβυωνλπωιῆε ἐν ἀλεκβνογα ὑσ' σεβοίποιιν ἱκα τοι ριθμιήσοις ἫΝ “τούτα δὲγλοῖς χίριν πιρόλῃ 

ὑφ ̓ δΔηρὸς τίω ἀθεῦτητοι Σφκ ράτοιδ ὅτι ἱαήαυξρῚ ὄμνυσι. Α ὑλεκ γρυύνα Χρ᾿παντόρ. ἀκ 

εὐ ἄλλως λέγοιη τοὐτοιῖμὴ ονἐθφ4 ὦ τότε (Δτίω θήλφαν ἀλείιβυόμα λίγ. σφ  σλγέν ἐν μι 

Φιδάῳ. “γεδαιτη δ ψοφῇϊ σείειν ὁ " ἀλικ ξνὸρ κύλικα κατο βέδληϊεερ οἰμιωϊζοστίγ νὴ αὐονῳ σπλί 

τῶν δομδώλῳιονι (ὁτὲ σρᾶλαι "βάλ λεκ Ῥνόν ᾿ιΔύπίρεμα τῆ τουσινἀπρλλα, ὁδὲπὶ «ἀδυνηϊάλεκ Ῥυό 

γαρσυβέν δα “κοὶ ὴ ΑἘ ΕΣ ἤν λει μι λιν» νε(ϑεύσρμσρσι "λύγουσι Δαυτὴνῶαλ εἰν ξρύαν. Νὰ 

Γ αὐ μιμένται Δαὺτ' Ν᾿ τὐρήρμῳ: δ ἼΔΕ ΤῚ δ μνυσιμ. ὥς πῷ (Διωλεωνυβ,. σύζφεσι κι δοπν 

καλές. 



» 

᾿Νεφέλω 

ΣΟ Του ἣν δια. τούδοικἐρό πο κλεώνύμῳ. 

ΠΩ ὧν ᾿αὐθ᾿ οὐ δ᾽ ἂν καρδοπχος κλεωμνύμῳ: 

Αλὰ ̓ἐνθυείᾳφρογγν Αι} ̓αὐεμοιήωτο' 

Α͂ τορ “Τὸ τ λοιτσομ “πῶς μυχοῦ καλόν σῶ" ὅσῶς, 

ὙΤνκα ῥδοπτῆν, ὠττσερ και λεϊογίω ἀπρώ ' χίω: 
τυ Τ ῤκαρδουσην θήλφῶν, ὀρϑότε ΡόΝ λέγεις" 

ἑκῶνο δμι εν αὐοκδοῖσσι κλεωναμιν ΤΥ 

σῶ- ἔτι δάγ στο. Σὺ ὀνομάτων μαβέϊησε διέιο 

ἀδαῦοιν εν, ἀῆκαὶ οὐγῶν ϑήλεκο, 

ΣΤ. Αλλοιδα Ὁ. ὰ θά λές σ)ν' σω εἰπὲ δε 

ὡς. Λύσιλλα: φῤαμννοιοελφτολϑρα: 'δαμιτρ δ: 

᾿σω. ρρῖνα δὲ “πόα δ πόνομα τῶν ϑρυμνθια 
Φιλσξεμορ'μελησέασιο μιω! σσ' 

δ" ̓ Αλλ φαπόνερεταῦ τωγέροῦ κἄρριμα» 
ερεσυκά ρρν κῃ ἐφηρι δτιοὐδοιμῶσ γϑεπεὶ 

Πώφ αὐκαλέσειας ἐνπυχὺν Αμννὶά, 

ὁ πῶσ αὖ, ὡδῦ. δαυροδίρ᾽ αἰμιω ἴα 

σω Ὁρᾷς; ροῦν ίκοε τόμ ἀμιμυ! αιν καε Ἀξῖρ. 

εροοὐκοῦ δικαίωσ ὀγγησ οὐσρατεύε “Τοῦ 

ἁταρτί τοῦθ᾽ ὡπούμτεφίσμεερ μαῤδαΐω - 

σώ: «οὐδὸν μα δὺ οἰ λοίκατο κλινεὶς δηιυράνορ «τιδρῶ. 

σω; κῷρον τισὸν Τῇ ΝΗ σία του πραΓ μάτων. 
ερε Μὴ δῆθ᾽ ἑἱκετευωσῖν Βα δοῦ λλ᾽ εἰ περγεχεὰ 

δε τ: "γ᾽ ΐφὌὍὟΝ -  “.» 

Χαμομῆ οὲσὸν - νῶν τίκῷ ΡΝ Τισνίᾷ. 

σωιοὐκι 57 ὅϑαὶ ταῦ Τ ἀλλο: Ὄν . κακοδοώ μὼν ἐ ἐγὼ 

ὅιαν δύκκην “τδὶσ' κόρεσι σὲ συ τη μιερα: :- 

καλῶς αβοινηῖδδε δ θηλν 

“ἶν. ὑρήρ ἰιλεωνν ἃ ἄρρονα 
' καλουσιτινεσ,οὐδὲρδιαφέ 

Ρομ τῇ αἰλῴν,πργευνεικῶν. 

Ἰαυὶν δυυύα τοσονδὶ οἷὸν ω αὖ 

; ἐγγύθι σιμιούμ δτίωκα 

ταλιζιν: γ07) δοί,ῶσοι ὃ ομίοιο 

μκαταάλικτον ὥνοῦ!. ἅμα δὲ 

(Δὠςγιυεκωδη σκωπ 4 

κλεωρυμον.ο.ὡρο δι γον 
ὅγα σύρᾷ τῷα λῷιτωνδείωτι 

κο λέωμέμοιν. Ξωρλῆδι 

λϑβωρ δὲ ὅσ (ὦ. Ὁ ὡς γιραι 

(ει ̓ϑμοναιτὴν οὐ αθι ματα 

διαβιολλσιψ. 

Αἰλλοφυέᾳ ἀϑφεζϑαγίασ' ὑπὸ 

δυληιὡσ'σένν τοῦ δέοι. ἥϑάσι 

στορ δγαβα)λᾷ αὐτομικρὼ ἃ 

᾿» ρόντου μουϊι βας. μοΐκ ῥα 

δέῃ ϑυθαήστκ Ὁ δύ πη, μιεγε 
δ». ἀλιφαπασδὶ ἴχ: δγα- 

βολίω. μάζης ὑ ταϊελεωνυ - 

μου. τρόπον Ῥῥκωϊιξασ 
«ὐδον διλεωνυ μος. 

Καωρδόπι. κλεωνυμεντοῦον 

δα ὡὐδκινοέδον δασύρᾳ ἐ 

πὸ δ ψαατισ ο διοιλόσ . 
ο ῷ οτήσει δὲὺ λόγισϑλά 

πε ῥυρὶ ν μκῴνο φ᾽ ἢ ἡμνὸρ 

θώσ, ὡς ἰμουρδοπη νῴκλιω 

νύμι λέγᾳν" ὀμίοιοῦ δὲ ὃν τὸ 

λίγᾷμ καρδύπινώσκλιω 

νυἱμίω. Γῳάεία ΜΕΝ 

μυρίαν. «πρὸσπέικατού- 

λνῆιν “τῦ ὀνόματος ὑστξε. κοδοσ' διαβολίιδ τορα έρός. οὐ τούϑῃς ῥϑν ὡς δειλίαν μόμον κ μάλα 

μὸν κράτησ δξονδε ρθίφοισώς αλαξόνα εὴ (όλακα ὥισυκοφαύτίω. πολισδι σαι βάπρι σβυν 

τίω «5-πῷ κοντοῖς σφι! Φιύνεται. Καχαίκλιγώσι τοῦτο κοινόν. δ ρκατακλιθεῖσι ἀπ], , 

(εόν. ἐκφρόντισίντι. ΕΝ σκόψω καὶ Ἁ δ)αινοήϑηντι “περὶ Ὁ 1 δίασοι συμφφόμπων πραημάτων 

Μὰ δβϑικεήθίω. υπιγραφη. πριήσει δ προσοιχρονὦ αὐτοῦ ὑμουτοι βρυθᾶς, ἀρνιϑήσί).. Ονκὶ ΨΡ 

ἤρα ταῦτ! αλα ὁ ὀμὰ δ ἁυλάσι αὐήα σοί. ύχφισι πούν δι δεδυκῇ). ἐῤιανίν μίσε ἑλύμ, σειῆσρίτι. 

Τύμφα. ὡὥσων ὁλκάσιν. Ἰὼ ) λακισικ μονντί ἄρα “πείσῃ τήμῷα ὁσημιμόσ. χορὸ (δι πετωηκόνως ἁλσώ 
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Ν Δρισυφάνουσ' 

Μαάτος. οὐδὲτἠμφοναλᾳ ὁ σωΦρόνῃξι δαιὴ δάθρᾳ τ αύναι ξότρντε σανηὸν" ΖΞ 
᾿ ψᾷ λέγ). Φρόντιζε ὄδος 1 

᾿ιδώνρᾳ, ἐμάϑισεν αὐτὸν δὶ Σηρύδε “τυκνωσοισ' Τα χὺσδ δτε ρα ϑς πίοι Ἐ 
“τῷ ἀσκοανρν ὁ δέδα ἐσοδὺ ἐφάἀλλοτσηδαμόημια φΦρενδε' 

ναμα τῷ νιῶ. ἀκθεσιν φϑλσν Υ̓ “πγο σὸς πίσωκλυκυθυμοο ῬΡΌΜΕ τῶν 

"αλῖς ἀμοιραία ἐκσίλον φΡ. 1. «ἢ Ια τολοϊ καῇ αἰπρόισῃῃ Τὐπὸ 3. συγίκοίμνφο' ̓ 
ἰκώλων δύοπρὸς "εἰς ἔκο, Δ 
σιννοδ πρώνον δ μετρορ ΞΡ Α πύλλν μαι είλαος ἐκ Τὸ σέκ! [μιπτρδι: 

ἐκδιάμβὰ ῶ ̓γοθιάμιβου- Δεΐκμ ουσήμξξε βπομτις οἰκοράνϑ7οι» 

᾿φλδούτερον δμεῖ ον ἐκ 2 Καὶ χοὶσ' πρλίν νρὰς δωρδοτήουσι 

θμέμβου. διθακλείου. δΈ: Καὶ τίω γνχ νὲ ααήρουσι 
τὴ ἰαμξ "εδρταενθαμιμες 

οἷς. “ὀτέτωρτον ἐκδυτάμν Καὶ τουσῦ βλεισὶ ἐξελκουσί» 

βόυ ϑγρριάμβεῬίμεθον Καὶ τὸν πρωκτὸν δορυηῆοι οὐδ! » 
ἔρα χιλιατούλιέκτον. ὁπίμ Καλμοζπτολῖσι" σω"Μὴ νι βου ἐκ ἔλγει λίαν: 
πεινεκ δτάμβε Ῥοχοίου 

Ἴχυτοπποιθέσ. δὲ κσοὴμε φρο Καὶ “τῶς 
ὀτέμου 

᾿ξῳἰκδιάμβ, ΓΑΕ μέσ᾽ Φ φροῦδα το χεύμαιτοι. ̓φΦουδὼ ̓χβοια 

δ Ῥογρώσο ἕβδυμοψαμβ. ᾧ ρο οὐδιι ̓γυχο. Φ ρούδαδι ἐμβὰς, 
Εἰἰεὸν δίμεπρον ἀατὼτ καὶ πρὸς που τοισὶ χὰ πύσεκ κικοῖς, 
δικν.-Ὁ ὄγδοον δέμεῖδον 

Φρουράι μάν, γὴνφ ρᾷδοστιγὰν μα εὐτιαυϑερικ νβρὰ χυιαπά 

Ὁλυκῶν, ἡ ὁ ἐμ δνδιμξαικγείοιν : 

ἀκα ταληκ τον. τὸ ἑβῃσδυο ἰαμξικὰ πρ' μεπραντὰὼ δὲ μι τοὶ παΐντο εὐαπηιςικ ἰδήμετρα κῷ 

᾿πωληπικὰ ἐσ’ δεοσνλλαβον. -πλίωὼ οὗ ὑπιντειὰ δείκ γρν μογομιύφου᾽ ὄντος. ὁμο δ “Τῦ ἐσπτακὦ 

δεκάτου (Δέϊιοςοῦ πρωρνυ. ̓αὐαι πη σιχρὺ βάσεις. οὐ τοιπελόυταῖο αὐανποι!σηϊςῦ μὶ ΣΝ ἐφϑημιν 

᾿μῷδ υβϑοιμιακζδώςπολλαῖοισᾶ μ᾿ [καλαλδῴο. ἐσ! δὲνὴ τοῦτοι πολναμμάτιροι αὶ ἀὴτροδτέλφδύο ν 

δ) τσλοῦ ὡς «ΡΥ ᾿δπροζϑάσιν' ἰπέου δἔὅτι τ Γὐκϑέσειςδρδι πλὸν ἀκαδσιὰ Ξαυτομέθυ εἰιφέρεσιν, : 

αὐαιὴ δ έτέρνι ἕξι σὲ δγερισυὰ δαφόρ ὑρκ αὐγοῦθα. [ἀν᾽ 6 δ. “ρυπέκηνιλιορ λυ δ᾽ αδοιαύσεν. 
βρίφε: ΣΦόβῴ. ανάκρινε ριδυμ μα ς . περίφῷε- τῆδεϊ ἀκ θσε ἁϑλσρῆλα. πυϊενόντι δ᾿ σωινετὶ παν 

σαισι φρόνιμ' σκιά μή. ἕμιάρρρ' πέσιϊσ. ἐπειδνδε φασιν ὲ ἄτι ἀρ “πέσ ̓ αχ ἐπ᾿ αὔο νδημο, 

Φ ῥερὺς πήδιω. ἄρον δὲ δ αρθλύαιν ὁ ἐκεῖν φύῤ. ἡκαθεσπεῖ) ἢ Τ Συκ ραγισώσρ.αὐπονποντεῖς ζυτή δ 

σεσὶν ὅτω πρ)θιίνηρσ' γῇ ὃ σενοχορῖται Θά περᾷ, μεν σοδγόε ερ) ὁ ϑὴ ὑπτρέ μα, ΡΥ ῳ διλονότι ναὐγὸς ; 

᾿ὠπεῤᾳ)δοομὴ ξρόοσα λίγῴ, ὑποτίθῷ). ἰα ἥαταὶχν "ἊΨ πγὸμή ὑπὸ ββκορῖ ἢ σεναξφόορεψιάθισι ἐς ἢ 

᾿ κἴρεπιγραφε. ΤΡ κλιθὸς ὲ Δμϑδαυά μὴ ὑπενεγοῦ κἄγικαλᾷ οι κορίνϑνοιἰ δναὺτ' ἐπέκφμονκα 

τικθνο ο κυθῃρῦ οἡκορέμϑοι. ““ϑονομο4ὴ ὃ παίζωνζις Μ ἐ πρδο βἰεόρευμ, ζμαὶ ὃ ὸ δοοὶ πόλεμ' τ 

420 ροὶ Ἡισοόν ἀϑίυμν οί, οὐκ δρίνθιοι. Φ ροὐφωξαράς ̓μύχει" κε ἠῶ ὑνπήμιαποσ. τοῦτο δὲ ὧπε δγὰ 

δ ὑπολυλυόϑοα ποσ' ἐμξάφως. ὅτε ἀπεδύεην μέλι ὁ ἀἰσεεν εὶς ἀὀφροντισήξι. 

Φρερᾶς ἄδῶν. ὐφρερόμτεσου το πολέμῳ, διανὺ ἄϑα μνοδοῦς αὐδδδπίω ἀγρυπνίαν ἀδονιϑὼ δ, »τωσ' 

: ἀρλεγό (δ ἁιληράγρυπνόρτ' “φρυράσάδαιν. Αλλυς: ἐξεδ 5 “Πρεπορθῥεν ΄ Φρόρ ἡ θυϑεισιλὶ ἑαυ ἀ- 

διειν ἀπρπεριαπώντεστ' ὕπνον. Φ  ρουρᾶσᾷσῶν διον ̓διαγρυπνῶν Ἄφρυραν. “Ἰρὰ δέ τίω λέβμινϑ᾽ : 

Φρϑϑιη τούτο πεποὶ μκ εἰσ οσὴ δὲ ῥγραφϑ. Φρουρθλζσων αὐτὸ τολσιινεχῶσ' ὃ ἄσων Φρουρός. δὲ 
ῷ ρουρᾶσ' ἄσῶν, αὐτὶ “Τῦ) φυλάῇ ων." πεῖ ἐφυλαίιδο» ἢ ἡσοιν φρομτιρηθίων ὑνρῶν. 



Νιφέλώμ 

συόυτου Ἢ πρὸ δἰκνοὺ μ ὶ φρομ τίσ. ἰρεύφϑ' 

ΝᾺ "ὃν “πποσέιδῶ σωνκαὶτὶ , δὲ τιφ ρὸν σοισ᾽͵ 
φρο Ὺ καὶ δ κὸ Ἄβοανν εἰ μουτὴ ) πιριλφφθησετουν 

σω ἃ φλέ κακις' πὰ χω ̓ὡγιϑάτῥλω κά ρηίως: 

τ σωνδυμαλϑωκισέ' ἀλλὰ “σίθι καλυήήε ΤῊΝ 
ξυριτίου Υ̓᾿ μοὺς απτθ ΞΈΡΗΤΗ κῦσ᾽ 
Κἀπρρόλημ. φρο μοι»Τίς οἵ δὰ τὐπιραΐλοι 

Ἐξ ἐρμακι ἰδὼν γνῶ μην εἰποσερητίδοι. 

Σωφέρε νυν ρσω πρώτου 9 τηρᾷ γουον!" 
} Ουτος καθάνδεις; ἰβρεν μοὶ τὸν ἀηρλλῶ ̓ γϑέϑρ ὅ. 

σω λει. Ἢ: ἐβρουμιοὶ Σ δῇ εοὐδὲρ ἢ ὩΦ} ̓»σω οὐδὲν “πρίνυ: 
τρειν δέν γεσλὴμ ὲ τὐταύοσ ἐν τῇ ὁ δεξιᾷ δῥ» 

σῶ. Ουγκαλυνψείμϑμοσ ταλίως τὶ Φρορτιδῖσ, 

Ξρυ Περὶ τορσὺ ΦΥῊΝ ποῦχοφ ροΐσον ὥσώκρατεσ . 

σωΑυὶὴς ὅ,τι βούλει τρί: σῦς : ἐξ ρένν "λέγε 
5ρε Α' κηκοάς νὐμφμνον δ᾽ δ βούλομμοω - 

Περὶ ἡ τδκον ὅπώσαν ,ὠποδώμοδεν! . 
σῳ ἴϑνιωκαλυ "ϊ οὐρὰ λρίσοις γίω φ ῥομτηδα 

Λεήΐη ἡ ν,κατρμικρὸμ ὙΠ ρόνᾳ πὲηράτμα 70οὐ. 

ρϑῶς. δγομριῖν μὲ σήζ οτῶν"5}ε . ὀϊμο) τοίλοισ' 

Σω ἐχέπρέμαικἀμεὶ πορῆς τ ἐμ γομμα τῶν, 

᾿Αφβσάπελϑεικἀτατιὼ σώμον πρέλιν. 

'Κίμησον οὐνϑήσ αὐὐηδιαὶζυ κϑύθρισον. ; 

φρυιῶσο ρα ΤΥ ὁμ Φίλιτουντον σῶν ὥ κί ἫΝ . 

Ανλυλξρτωσιῇ ὑποῖβ κόρεων 
δαλορότι. ἐπειδὴ »π ρούτασ' εἰ“ 

“ιν ἀπολθὴ ἀβημέλλεις ἀπολὲ : 

οϑν αὐὐησ' λέγει, ὅτι ἀπολωλῇ 

δ. ε ἐρικαλνηγε ἐα. δξισε' Φισι 

κελυψαοῦς ὦ σηπ ε ψα οϑς. ἐπεὶ 

οἱ εἰσ’ τείνον»τεσ' ἂν ὀφιαλμὸν, 

ἀπεσλανώ), τίω “φμιν. Α Ρ 

ναὶ οἴ. "ἀρνακὶσ' λύγιται δὰ 

“τῶ ἀρνὸς (ὠσὰν. ὑνποιιξε ὴ πρὸς 
“»α ἐρνξοδε. δέον ἐνπεὶν πίς αὖ μι 

,. περιξιλοινβόρνακί σῶν σισύρ᾽ Ν 
ἐππιξιν ὀνομάσοισ' ἀπὸ ξραὰ Ξ 

νῶν “ὁ ἀρνδοϑς χοὺσ' δανθσοὶς, 

ὃ “β ἀρνακισῶν. ὰ ὴ ἀπσερντι 
δὰ. ,ὥμα ϑϑ ὴ πρὸς Ω ἀπὸ τοὶ 

ἀπιτερέρ. ἅμα δὲ Ὁ αὐτὶ τὸ “πε 

ομβύλωμον. ἔχε τί. ἐπειδὴ σῇ 
ἔσεν αὐτεθαναρτήσοισ Ἀνῷρον 

τίδαιὸς ἐπὶ δ ρρριϑοϑῆρου ὁ υὐω ̓  

ἔλα: ὡς ἐπίδῃ ἀγρώντων ἴοι δρ 

νινὴ ἰχβοῦ,δπε Ρ̓ ἔχεις τὶ. ᾿αϑαιρ 

“τῶσονα αὶ αὐτερἐκελθυσε τί δυά 

ἀνὰ τίὼ Φροντίδῶ. ΑἌλως. 
χαθιίντως Ἂ ἐχείσιτ Τῇ Ἢ ἀφ 

γρίυτῶν λέξειχεώ ῥϑρος.χοῖ “ ὃ 

λιδθσὶνι ο ῤρν θαι γοϑυ πεῖς οὗ τι 

Φασῖν: ἐλες πὶ. Η͂ Ρ̓ πίοσ. “πῶ 

ρεπιγραφνι δέ! καὶ αὐτὸν καρέζε 
οι ἔλοντω τὴ Ῥ εἰὐδοῖ ον. οι. μιμῷ 

ϑι κὸν δὲ ρμεϑλοντοι ἑαυτὸν. 

᾿Αντδ ὅ,τι βέλε. δα άδλει αὐτὸν ὡσ' μὴ πουρέχοντα ζύρνμα ς μαϑητοῖς. Σ χάσοις. κατα ασείσοορ: 

φήσας. ἀπρεμεσεοιρισαίνδαρος, κώπηνδρίσοισ, αὐτὴ “Το ἀφῬεμήσουσ. ὅπ δὲ φφίσες. αὐντὶ “Τοῦ ἁλώσεις. 

Λ ἐπῆν ἡΨ. "ἀκριβῆ θα οι λεπτὸ λότς Ἰρόυνα. δγεμρ᾽ ἀκθιξῦσ κὶ ἡ ὑπιμυλῷ ἱκαποιμερίζων περὶ οὐ τίω 

σκα ἐψεν ΕὟΡ αὐα τ ὕασωνδοικι οὶ ὠγιθν δθακ θίνων τοὶ “ποιήματοι. διον δαΐρεσι Ρ αὐπών πιῶ Α͂ Ἄλως; 

ὡς ἐπὶ Ὁ μἰ μωνὶ ἤσωτο. ὡσεὶ ἔλεγ Ψ' κεφάλαιον ἐκζυτῶν: ἔ χέβέμα. ἐφήσυχία: μέρε. ὡσ' αὐ 

θα ὕκινουμένουδγα τοὺς (ιὖ ΡΝ Α φὰς ἀσελϑεὶ ἴσον δ ατρυϑρον. τπέντο “πιῦλιν αὐα σικοπέϊν 

δ. διόν αὐοίγον ἀσαῦπειρῶ. Ἂ τὺ ἢ αὐαξυγοιζ δι ὴ Ο ἔξω αὐοϊγάν τίὼ ὀύγαν. ἵγιοι δὲ φυ γεθρισρ. συ 

γάρμοσινισύμτλεξον. κίνησον ἢ αὖϑις αὐτὶ “Τῦ νὴ δϑυτερον ῶ τρίτῳ ἐπυσησεν. περὶ »» αὐτῶν ξνγοροῦ 

σρσγι σώσειν, Κίνησιν αὐϑισ'. ὑπρτίρε τωι "πὼς δᾶ Φρονήζάν ἣν “ἶνα Τόπον. φησὶ ὸ ἐὰν ὑπεισέλθῃσ, ἔτι 

μὰ ἀμελήδι: ἀλλὰ πηλλάκις αὐτὴ μἴτελθε. «καὶ οὕτως ὦσ΄εν συμφορήσοισ, τί ὠρίσην γνόμειν ἑλοῦ 

ΟἽ σωϊι ρατίδγοῦ. ἔνθυμινὰσ' σβανὶ σοι τοι βοῦν. 



» ΣΝ 

Αφιςοφ αὔ ουσ᾽ 

Γωαδίιαι φαρμαίω ον. σ' νῷ φΡχ πύκου νούλον εἰποσερητιεύμ: 
“ποὶς Φαρμακίδασ ϑεϊαλὰσ 

ἢ : 

[ιαλῇσι. διαβάλλονποῦ ὲ οἶϑετ- σω Ἐπ-σίδιειξον οὐ Τὴν
 Ξρ: εἰσί ὶ δὰ μιῶ μοιοσῶ" τὸ, "γῇ, 

Ἴαλοὶ, ὑσ' γουπέσ. Ω᾽ έχει δνῷ ΞΡῸἾ μυρίμκαβαρ μαι [δ πριῤδιος "ἢ «λόμ,, 

φαρμακίδις παρ μὴν: οἷ θα: Καϑέλοιμι γυκτὼρ τίω σελήνην» τοι δὲ 
Ἰλλω καλουν τοι “Φασὶ δὲ ὅτι Αυτί καθερξαωμῖς λορβέμορ ἼΩΝ Δον- 

μήδεια φνπῦστα, πόσην ὑβέβα 

δλε φαρμαίιων ἐΐμες ὐωέφυ- ὥσπερ καίσοήϊρ ̓ νη κἐτο τ ρο οἰώω ΤΡ ἵν 

στιμ. κῬδενυῆάλιν ἁἤϊκὸ ξα΄ Σωτί δ, τοῦτο τὰν ̓ὦφε: λήσεϊεσ᾽ ̓ φρει δῇ, 

ρύνοισιν οἱ οι, [μα τοὶ μένανάβον, ὡς ἔ, μιαρίτ' αὐ τάλοι δῶ λήμη μηδορ μοῦ, ν 

δαμιίλεν. Δοζϑον δρόγγυα ὸ 

λον. πέμδ τὸ κατόσῇ ρεϑόκηψ. 6 αὐγάπιδοΐ "πο )σ τὸ οὐσ΄ σῷ 7! τί '“- 

ἡ τίω ϑήμοηρ τῶ λόφου ᾧπερ ϑρε Ὁτιὴ κατο μὥμα λδίρεν ρέων δοωμ εἰφετοο» 

κεφαλαίαι. περιφερὶσ'κ αὖτ συγ "οἱ λλ᾽ ἑτέρου οὥσοι προβαι Λα τιδοξιόν. 

(περ κάτου ροι ὁ ὁ γον ΦᾺ εἰ σοὶ γραφοντοῦσεν τιτρόλαν τόςτιο δῇ", ! 
σέληνησ' ἰύκλοσ ̓ϑξογγνλοεδή: 

καθάπερ ὥὧ πα ὁ ἐποπζα: ιχρ φα ὅπωσαν οὐὐ τίρῳ  εἰφαιν! σέλας, εἰ πόμοι . 

ἃ ποὺς δ; περὶ τὸ τοιαῦ αὗται δαινῦς, ερετσ, ὑπῶ: οἰμκοιδοὸχοὺρζι τι τῶν . 

οὕτω ἰμαιποί γον πίω ϑεόρ. ἰρι σῷ: Μὲ νι χερὶ σουνηὸμ ὅ λε τύ νώμον ἐεί. 
δὲ κρὰ πυϑαόρου παίννον δγὰ ΑᾺ οἰποχίλα τμφρονηήδὲ ον ἀέρα: 
“Τ᾽ ποιούτον κατύη βρὺυ προ’ 

σελήψου ΦΧ σιλήμεσ' οὔσησ.. ὅτις Δα ὀδεον ὥς σερ μηλολόνϑάρ, “7 ποσὶσ» 

ἐσυπῆ ἐπεγράψοιορ οὗ ματιὃ 0 φοξυριις ἀφ αὐ σὴν τῆσ δέκ σοφω" τούτων: ὃ 
ῖ 

σοὶ βουλέται,ρὺ προύιπῶμ ἐπὶ ὡστοαιζντὸν ὁΛΙΘΆΔΓΕΝ σῇ μοί στ» ἼΓΟΙ αν Τίνα 
ΕΣ ὑ δειὶς προτατ, Τ αιο οεθνοκρθνάσιραιμαισαάκκα αρ έϑῃ 

τα ἰοαϊιξινοσ’ απενὶ σὺ ὁ τσλιοί Ταὺ πίω ἑώρας, τίῳ "καλὸν τὠῤγαφ αμῆ, 

ον εἰσ’ ἣν Φὰ σελήμης κύκλον, Αφηριὰὸ αὐροὶ πϊσσι,σουτέιβ ἁα λον λέγ δ: 

αὐα νοὶ γαπίνττουτοὶ ορτῳ} (μα τὸ εξ ΑΞ . ὲ τ ἀνηλθκνμλαεχεψε νὰ φρε ἔγωγεσι σωφέρε" τέσ το, φρο εἰτοῦ τὴν λαβὼρ 

λήνης ἡγραμμέναν Μεκυσάντέλοι. πρὸς κ ὁ προαιραμέν' ὑποιζηρ. ὁρ β'ἀπυσαν τϑο σελήνιν οὐρα ς- 

Ἰ ἐντῖδᾳ. “ποιραιδληλα: τοὺ ποι ρόμαρφ. ΟὟ ἐμτιδὲ λόπεαϑομ ἄρισοι Α͂ γυθίων. ὅτως αὶ γραφὶ ὐῤγυρίων 

᾿ππὺροὶ Φρυρίχο γκξυτοιι, ὅτι οἰκω μοὶ πλιθυμτικῶσ' φασὶν. οἱ δὲ ἐνορρὶσ ἑγηκώσιρ. σώφρων »ηδόστι 

ἱκῶς αργυθίων δεήσει. ΕἾ σοι γράφονγθκα τηγοροίη “έντεσε δωυα μϑῤν ζεμιῶ ορστζα τοίλανποι ἐπ "κῶς ὴ 

"τῷ ἀριθμοῦ ὁ πέντε ἐφύλαξε. Μεηλολόνίδ: οὐ “πῶ γράφουσιν οι! "ἀκ ριδέσεροντινὺσ δὲ λέλοισιν ὅπ ζω 

ὑφ μἀνἴζ; γενῇ ομ καύϑί ρῳ δ μοιορ' δλαμβάνοψτες ὑππεῖσι δια δεσμεοῦσι λίρῳ Δὲκ πεταννύεσιν. 

Αδδω: ἂν “βυσυκαύϑεερον. οὕτως δι φησι ϑβισῦνσον τί πνώμημ ̓  Ἱνῦταν ἀρατώσηισ' φω τῷ αι ἐροογϑ 

“νὠμίω,ποῖλιν ἐατασοίσιι αὐπήν: Τν ὕαλι ον λέγειρρεαι τεσ ϑῦοισμαίηδιν ψάλῃ ἐὴ ολρειδὲς “πὶ Ὰ ν 13 

Τὸ υ πέχνα ϑέν. δε Ρ̓ ἐλέῳ δ χρίονπες ἊΝ ϑεῤμαίψοντεσ, προσοίγουσιθρναι δλισθκιχοὺ οὗ τς [Ω] ουσινηρῦτϑ 

οὗ φησιν ἐὐφάγψοαιμι διὰ τσ ὑθλυ, προσοίγοι μι τῇ Ρ'᾿ δλρ πῦρ τὴ “τῷ τ) γρα μμαπίως, ἐ ἀφανίσω 
μ'πτὰ ὶ γράμματα “τῆς δύκεςν ὅτι δ ὕαλοσ ϑηιλυίεζσ οὐ δὰ "τῷ ἃ, δ) Ἂ χ' ὑμηροσ ἣ δ οὐΐε διε τὰ ὄγο 

μα ἀλλά πε ῥημσᾷ "ἡ τοῖσ' ἀρχροι ἤλεκῦος μϑρέιν. ναλοῦ δὲ οὐ. Νὰ τὶσ΄ 



᾿. 
Ὶ 

; 
: 

ἱ 

Νιφέλωω. 

δότε γράφοντο τἰῳ δ(κι ’ ὑγραρρμοτείς, 
Ἃ πῶ τέρωσοὶς ὥδ' πρὸς ηὃν ἡλιϑμ, 
Τὰ γρά (μου τξια τή ξουνκι Φλίμῆς κεφ’ 

σώ. Σοφώ στενὴ τῶν χάρατας"τρειο! μῶς ὑδομαν δῳ 

ὅτι πὸν τυτούλοιντος Δαγέγραηϊαι σά μοι κι. 
ἔ Σω.ἀγεδὰ το χεωσ τουτὴξιιυρπωσομιερευ Ω 

β βρειθαν Λότουτοι Δρώς: 'σω εἰσ ε δηνορ εν δὴ λέγω. 

σω ὦ τώ: ἀποξβέψαιςα, αὐηδηκεῇ ν δύκην, 
Μέλλων ὀφλήσενν, μι ρόνσων μαρπύρων. 

Ε, προιϑέν ἐτημι οἷ σἐνεςώσησσύκης, 

Πρὶντίω ἐμβνκαι λάϑα ηὸ γξαλμεν. Ῥίων: 
“ 

δῶ! Ουδὲν λέγεις: φρενμὴ τοὺσ' ϑεοὺν ἐἑωγέπεὶ 

Ονλάρκα τῆ μοῦ τῶν εαἱ τον εἰσίξᾳ δύκημ . 

᾿σω Υ̓́θ λξριά πέρ ̓ουκ αὐ σγδαωξαίμημ δι» 
φρο τντι ναὶ πρὸς δπρρεών ὦ ὠσώκρατες" 
σῶ" ̓Αλλιδθὺς ἐπεληθά σύγ' ἢ αὐ ιρὼ μιαθῃς 

Ἐπεί, τι [ δόγεπρίτι ἐγ δοέσικου" ἈΦ24' 

φ ΦερΙ σω τὶ ῥϑἔρ τοι Ἰρώ “τοῦ ἣν "Ὑ) πρῶ τον ἦν 

Ττίσῖ ἣν φὠψμιοήό μιεϑε ἐϑῳ χοιτώλφι Τοῦ" 

ὄτμοι τὐσίμ. σωκ ἰς κόρακα εἐποφθερεῖ: ! 

ἔ σιλιημότοι τον πρὶ σηκ νδ΄ γοιτον Ἢ ρόν χῇδν. 

φεύιμοιν “Ἢ [οὐ δῆϊθ ὅκα κοδοίμων πεσομο» 

Απὸν» λζιμα, μὴ μαϑῶν ἡλωἤοσροφ ὁ ἜΣ 

Αλλὼ νεφελαιχρηρόν Τισυμβουλθυσατεν, ᾿ 

ΧΟΗ μεῖς μϑῳ ὠπρεσβῦτα συμβουλαΐ οἰϑν, 

ἔσοι τς ἧῤς 1 ὑκτεθραι μρμκέψος, 
Βέμπεημε ὑκείνομ αν Τὸ ἡ σαν! μα ον. 

ΠΥ ΕΑ ἐ ϑἜἔμοιγ ἡός: καλόσηκκά ἐιϑός: 

. Αἰλλ οὐκεϑέλει Ὁ μυοινθααμ.γῇ ἐ ἐγ 9 ὁ πώϑω. 

ΧοΣ ὑδὲ σι βίπει; "55: Δσω μοι τα Ῥ κρὸ στδριτᾷ 

Καρἐκγωναικῶν ή]: ἐρῶν. χ] κοισύρας: 

Κ᾿ τὸρ μέτει μἰγ αὐ τόμον δὲ κῆϑέλμ, 

ς Νὰ ποὺς λείθιταις. ὄχ ἀαλῦς 

ὄμνυσι ΧΡ: λεθίτων. . ὀπίσω 

᾿ὰ Φλ ἀϑηνᾶσ'᾽ καὶ ἐωῤαν γλυφέσοω 

αὐ χίρυτεσ οὐ ἔμ πτοί χρ, κἃ ἃσ' ἐλέ 

αὐτο σῶμ ράτισ' λύψοι. Ὁ 

ποῦτον Αιϑεγλύφος (ὦ τίὼ πὶ 
“δὴν οὖν ἤυταιῆν αὐγὴν το σώ 
ἐμράγους εἰς τὐμ πρώτην τίχειν. 

Δ δια ρα ύ4. κα τέξυσοιι., ὧς 

"᾿ Ρινταίμεηρ »Φλ τῷ γράμμαπε 
ως δλνὶ ὅταν αἱ Ὅταν, ἀνε“ 

γράφοντι, δ. οὐδ εἰσρι πο πο δ ὅδ) 
κῶν- Ανπιδυνιῶν. "πατηρὸν " 

«ψαντιού μρος. τοῖσ γο γρ." 

“κ αϑϑοισ' ὸ ἡ μὴ ἀποσλείζασιν κε ξ 

πεξζλλετο γεν ματικὴ ξυμία, 
Γ ϑμν " Χ Ἂ “θισμένορ ἐξίτω 

σέν ὑπερέμεροσ' δ ὀλϑροσ 4:- 

τί ετε Ῥαπλί. οὐδὲ μὴ ἐλοντειτί 
σαι καϑείρ νιν εἰς ὃ δεκαςη 

Θἰὸν. “οδλοὶ ἡ Ἴ2»» πεπόνθασιν ὑ ὡς 

ὀῥήτορ «ἕτα! γφ᾽ ἀριτοτετονος. 

Ἱ εν ον ξοὦ «ὡς ἐπιλανϑαινόμδ. 

ϑέλειδε ἐμπεὶν πίω ἐμαί ρδυπον- 

Ἐσιλισμότωτον. ὑδῳ ὁπεῖρ 
ἐππιλισμιονέξοι τον. ἱλέξισ) ἢ ἐπε 
λήσμε. φιοὶ δὲ κρατῖνος ὑπιλὴ 
οὐ, μὰ Ἐνσωματέ. ἀκ το  οναν 

τίς συγκα γατιϑ2). δέον καὶ αἢ βμαν 
ϑείψεν τοι ξτον γεαήνοντου. ἐ ὄμὰ 
ἄρα τοῦτο λέγᾷ ὅπ φοβοῦ μοι, 
εὐὐνν. Ἐνητέρων. αὐπὶ το δ τ᾿ 
γῶν. ἐπὸ ἥρο ρνέων. “ἡ κούφων 

ὧν ὁ λοπημὸσ' χ οἰστου!. ρου 

στῶν “τοὶ Σ κοισύρ' αὔτ 1: κεχίλα 
Φρονππῶν. δ, 7 «ρωνὴ ω Ἢ δυπνῶν: 

ὑμεται φορὰ ἐμ Τ᾽ ὀρνέων. εν ἢ 

μετεώρων δινπσεριφαων. ̓  ἐπὴρ 

Μένων. νος ἡμαπἰτασὶ ἣ αὐγὺς δ" 
«βά Ἄλε. ἀσύμβουλοι δὲ ὌΡΟΣ 

ὅπ ὦ το ὑλίος μιυταβα λό μᾶμον 
ὀπυμίας μους λι σήρονται. 



Νιφέλω» 
ἣλ “Ψ τὶ γ 

Ά ρα ἰοθοινᾷ. ἰιὀροκιξριθθιις ὧυκ ἐϑύπως οὐκξελιδ᾽ ἐστῆς οἰκίας , 

λορϑ μεσόν μώλων δαφέξ Αι δ λκλὶ ̓ ἐσανοίμνὸν μδλίεαν ἐσελϑωνχρύμομ τι 
3. δῖ. "ύτων δ: ΠῚ πρῶγν δέμερ' αὐτὶ 

ππσορικὸν ἰκόγβογρία ΩΝ μαι ΣΤΡΟΦΗ ΚΩ ΛΩΝ ΔΈΚΑ: 

“εἰσ. όταν ἐδ αὐτιαστίσον καὶ ἐμ Χοιάραγ ̓αὐδθοένει λόσο 

φιξράλᾳος. Ὁ Ῥίον εβἐπίρίνν. 1! Διῆμιᾶφ ἐγρι αὐ Τὴν 
᾿ν δέμεβονβ ραλυκαιπολικ τον. 

πέτα ρτ "δμ ἐλδῃ ἐκδυβοχρίο κ ἡὐαμι ἐ ἕξων μόμας ϑειδῳ; 

φιἐράχισι δπίμηον βοχεκ δίμε ὡς ἔποι μοσ' ὁδε σὴν 

ζον αἰιατούλινῖον ἀδιαφόρεφα τε πῃ οὔτοι οἷ» ὧν ΤᾺ αἰὐπκελλία σ' 

“ΔΊρμ ὅσης ὺ ἔκτν ἰαμβικ δἶμε Δ ὐνοαις ἐἀμῖν τι ᾿ 

ν 0σ' «ΕΖ : 
Τλἀκάϊαλινοτ, οδἐξθμ ὲ ἐκλοθιάῖμι Συ δὰ νοἷ» σ΄ πεσλιῖ, ἐδ ου 

Ν “ » Ι 

ξτὴ διάμβε δ μεθ). “λυγόν χ’ ἀν ζσλα τβ Ἂν ὑπΉΡ ἔμ των 

θιαιμξι»ὶ ξι ΑΜ εβδάκαπολικίον. τὴ Γν ἀρλνετ ἌΕΝε; ει λθοῦμ Διυυκχσῦθ" 

τ Ἕν ὅμοοι ἐπρρειεῳ ἐλουσηκααί πριν Ταλίωσ' Ωλλέ Ῥ πώστοτοι ᾿ 

τὸν πῆς : ἀρλούσις ἐδίκαρν φθιαμ 

ΓΝ δέμεῖτον μια τολημ: Ἂ ἔδρων εὐϑὲ τέρωσ' ϑι ναῦς τ, 

ἐκλρριάμιεε ὦ ὀακ είν. ἔκ πεσλν Σ᾽ Ουρι μοὶ τίυὁμίλλαν ἐπίνταυϑοῖ ΔΩ 

" 

ΓΟ ἐς 

ὥϑαδν δ δι λνν--ὐδοδν ἐδἷς Ψ ν -»- 

ἘΜ ΟΡΥΝΝ 

Γι ἀκ 

ἂχ ᾿ 

5 

Υ̓ 

᾿ 
᾿ 

. 

5 

᾿ 

ΩΝ 

Ἴ 

ΕΝ 

πλίνε- αὐτὶ Ἵ5 ἐποιμνδνο. . λείπει ὃ οἷ λὰ ̓ἐμϑὐ λϑονμ τοὺσμεγικλέουρ κίονα: Β 

γῥσε. δον αλάμ κὐμέγα Φρομὴν ᾧῷ δον ὦ 
ν! 6. ῃ ! 

Ὅ- Αιπλίψος. αφρλεαίσεις. ῥα δὲ Φ Μ τίη ε μαηγοῖφᾳ ς ὡπρέτερ: 

ὡς τ΄ "απλλῆς ἀπλάψις, ἐκταϊννἀ σεῦ ὀυκώφρονξ σ' μεὶ ηὃν δὴ εξ ηὸν ὀλυ μίχηον. 

κι ἡ μεταφορά. ἡ ὅσο λάοντα ΣΟ ἰαὺγ ἰδοὺ δὲ Λύμυπιονγ" φδι μωρία“: 

πα ἱκατοισφέφει λθς ὁ ἀπκερία ΤῸΝ δανομίζεν ὄνοι ται Ε σον ἐ. 
ν κἀφαρπεέσεις ἀπιασοίσεις. ΒΑ͂Ν ρ' 

Ἄαψαντεσ γλώσσμσιν ἀριμίσι μέλαν 
ΝΑ »ρ: Φ' λῷ ̓Ν ἵρπως ἵρος ἔχέσισυμ ὧτι πριρδοέθιον ἐμμοὺ Φρονεῖς (ρ λάκά. 

Ραδνᾳ ὲ αιάπξωνεν. " προιδυκαῖ ὄμως μὴν πρόσελϑ' ἦν ἀδῷσστλείονα 
τίς: ααὐτιῇξ ὐμετωξλνηρίάσιν δι τὐβε Καύσοι φρείσω προγμδσὺ μα ϑων, αὐὴρ ἅ ἔσω 

σπίϑυμι. ἀλόγοντινι συμξαλύντες 4 

μετίξληγι » Τῷ οιότων αὐδρῶν ὁ πωςϑδὲ τοῦτο μλδυδοί ξμσμηϑένκ 

Φῴ ὙΤὴδὸ τοῦ τἰγελασοισότον!Σ ξ᾿κῴθυμύμϑρ οἱ ̓ - 

σγῶ μοῦ. Οὕὔτοι μὰ πίω ὁμί λυ. πὸ ρωνὶς ἑτέρα ὁμοία. οὴ είλρ ἰαμβικὸὶ Ῥίμεβοι ἀϊματοίληῖο, “3 

οεοῶν πελϑυτοίος πρὺς πόντα Ὰ Σ δΠιιιγαὐτιλέγον δωυησῦ). ἐ ἐπὶ Σ το τέλεκορωνὶς. Ὡ ἡ τξισ' Φὸ χκρϑὦν 

Φειλε ὺ κα ποι ϑειϑέϊνρερ “ΟΡ, ἄ Χ' σ' αν " ὁλόγοι “βύλιωσι., ΚΚ ἰονα σ' ὧσ' ἅπεῖντα καταφαγοντοςῖε με 

7πλέσι ὡς ὦ Ἰλίη οἱ ν᾿“ λόγν. «μφαίρει: ἣ ἡ δια Ἱότων ὁ ὡς οὐδὲν αὐτῷ καπιλώφϑῳ ἐμὴ ἡ αὐλὰ μαγοις 

κλέος λέγφε δὲς ὅτι σπποέντοι καπιναλωκώσ, κατα λέλονπεῖ ὅς λίρες Φλὼώκ!ασ. αἰνι ὦ) ὅν ὃς τίὼ ἀσώ ὦ 

πίων Ἵ ἡοῦ. οὔτι πείντα κατινάλωσι αὐγοῦ,κοὰ οὐδὲν ἔτι ὑπολώπεται. Οὐκὰ Φρόνεισ'. ὄχ οιαὐτος. 

ὁ πετημεῖϑῃ ἐπὶ τούτοισ ηπορὰ σαι ραζτοιδ.: «χοῦν τοῦ ἢ “πεῖ ρόωτοι ἀν ή ἐὸν διδέσκάν "καταπλᾷ δέαυτον 

ὧσ' μὶ δεόντως «μάτε δ᾽, α ὁμεινιίώντος. (μῆσε γομίζοντος “χ2 ἡ δγα, Υ̓ ΠῚ α ἐκ πείρειϑοὶ φησι σύμμα ἐν, 

ἰκῷσ. ἐνδεῖ! δὲ ὁχ' Τλικον τον! . ὧι οιον τελέαν ἕλοντο τία ἡλικίαν μὰ ὀφόλοντοι ππέψποι ἀδί 

νο. Αἅ ὌΝ ἰκά.μὼ ῥά. ὝΟ "λλρα. πων ̓δεΤοῦ τοὼς ἐπὶ ῷ 59 φρονοτων ἐνροὉ Ὡς οὶ 

εὐ τσ’ πτὶ ρυγγέλϑη εγομιί σοι δὲ χουῦ το χεν μινεήρια. ὁ τίϑῶ 



δ ᾿Αοιξοφαύ ουσ' 

᾿ 4 ἰοὺ τἰ δεν. φρο ὦ μοσοισ' μιὼ μη ν δΎ οἱ. 

Ἷ Ουκδβηνὠφειν παῖδα ζυσ.Φφ. ἀλλα "τίσ 
Ἄ ἄ; Δίμος ὀασιλύύᾳ ηὸρ Ἄκξε λυλακώσ: 

ΦΦΑ ἡ βόοτλν ῥειφισρει [97 τοϑοῦτω σέ λόν, 
ἂς Τισφησὶ τοῦτος σρε σωκ βαΐτηι ὁμώλιος' 

Καὶ ρα γιφῶν ὁσοϊιδευ τὰ ψυλγλώμ " !)"» 

Φη. Σύδεϊσ' τοσοῦτο δ μανι ὧν ἐλύλυθας, 

στῶνορείσι πείθει λολῶσιν" φρούσομφ 

Καὶ μηδὸν ἔνπης φλοιύφομ αὐ οῖραν δεξι ὃς 

Καὶ νοιῶ ἐλθνταισιῶμ ὑπὸ φιφεσωλίας, 

Αὐυκείρατὐὐδιεὶς ἃ “πὸ πτοτ οὐδὲ ἐλόψα: το: 
Ουδᾶς ραλοίμέιομ ῃ 4 λϑὲ λουσύμδρ οφσν ) δὲ 

ἡ ὥφαι ἐρτεβνεῶτοσκατοιλύφμιου ἂν 6 (ον. 
ΟΑλὶ ὡς τοῖλι σέ ἐλθωώμ ἡ πὲρἐμϑμαιϑανεν 

ν φορτίων νππερἴκ εἰμων κρὸ μοῖϑοι χορὸν τίς αὐ. 

ΞΡ ε ἥξ, ληϑέρ' ὅσοι τοέρ ἐσὲν αὐθρώποις συφα- 

Γνω σε! δὲ σου ηὸν ὡς ἀμαϑῆσθ "μὰ πὸ χὺσ' 

Φι ἀἐ2Ὁ} ἰρρειδρις οὐ ὡς ἀγαθὸν ηὗ μιαμθαϑειν; 

Ϊ δὸν τίσι. -αλησιιίσσισ' αὐπιρ 

Φιὸ Γ Ἰδὸν. Αἰ, 7γλὴὶν 

λέγᾳ οὶ εὐρδὶι σι ὸ ὑσῖρ, 

ρημα λετλιαρικόν. ὧμεη 

Διοσ' πειρ)τορίαιν. ἀϑηρμαῖς 

οσ7 ὁ ὃ σωι ραίτης. "αὐ ἐπεὶ 
δαγασ μῆλι οσ' ὧν δε, 

Βάλλετο ὡσ' ἐεομιάλρσ' δὲ 

Ἂν σωκ ράπι λό ἄθεον ὅ,α 

βαῤ, διαἼξτο μήλιον αὐ 

ἐν ἐφν αὔως; ὁμοίλιοσ' αν 

“11 ἀσεβῆσ. ἀριποεγόρου 

ὲ Σ μυλέφμαϑηπὴσ ὃ ὃ σώ 

κρότησ δγεθέξλεμ δὶ 

ἐρείᾳ οἱ μηλιοι ἀπὸ δα 

μὰ Ψ ὃσ' χρήματα ́ “. γαϑὲ 

Αϑρόσ' ἫΣ ΓΝ ἀπαυεεριβείσ, 

ἐς ἀϑεῖ αν ἐξά. ἢ δὺ ἐπε 

μάιλου ἐπολέμηστιμ ἀπ: 

ἰιο.. ὧ δὲ ἐπειδιτὶς ἄριοι “ 

γδῖ δανραμξοποιὺς ὅξωρ 

λύσοιτο τοὶ ἐλϑυσίν οι. οἱ δὲ 

μάλιον ὃν ἰκατοι πραύνον 
Αλ πων οί μάνόνμδλίτομ ἐν τυυϑ] χεὸν δμ. ἼΜ κά γόνα 

“ γῆ. .ὦ Ἕ : “ ΞΡ μὲ ἰϑμ 9,3 Τ᾿ κόμωνπε 

᾿ Φφοι μοι ὅμα ΠΝ οὐρα θει ΤΡ ῊΝ “σθοφός ἦν δα σι ἀλλόμήλ᾽ τινὲς 

ἐξεδεβαντοὺν τὶς ἕ ὀσιόντων τυχὰν ὀξνγοντοὶ πρὶν ὀσελ θέν ἀχρίωμῖ «ἀ ᾿κυταςροΡ»Ρ ΞΡ ἀλόγων 

ϑηρι . μάλα ὃ τἀθρέμματα. οἱδὲ σοὺ δωσὺ β᾿ δ λιν ρὸν νοοῦσιν αὐτὶ. οἱ δὲ πειρίλαξιν οὗ τωσ' 

διαγόραν, ὁμήλιος δσ' ὁ πρότερον (ὦ ϑεοσεβιὶσ, ππιραμαιτοιϑήκημ ὁ ὑπὸ τινος ἀποσερεθεὶς : ἐπὶ 

ἄνκον δώ ραϑρ. ἐφῷ ὁ ἀϑημαῖοι ἀγαιναιίτήσεινπεσ, τίω μῆλον ἐἰωίκωσαγ' αἤωσ. δγαγρασ 
γἰγονίτις Θλασφδημος Ἢ εἰσ τὸ ϑϑον μύλιος: «πρὶ πίε σίν ᾧ “πα: γϑυρ Δ ὑρεϑθν,κρὴ μὴ δύρωρ ἐϑλα, 

ἀλλάγιλμα ἑραϊιλίουσ, ἄπ φισὶ τρισικαιθύκατον ἡμῖν ἐπιπίλει ἀφθλο,ρὴ ἐψησερ τὶν ΦΞ 

ἐόν. Υπὸ τῆς φοσωλιαις σ᾽ κομῶμτας ὅγα βαλε γὺσ Φιλοσίφουσ. πούνχου δὲ ἐποὶ οῳ οἱ  Φι 

δσιζθοι διὰ καρτερίαν. .Ὁ ὁ δε φισιμὶ ὅτι ὃν , διὰ ἃ ἀρετὴν ἐποίοιω ἀλλὰ δ) ὶ ὐϑηρεα λογίαν. ἃ γώ ὑπ 

σέο ρατείασ ἐποὶ ἂν, οὔτοι, οὗτσ' ὑπὸ Φεισωλίας φησὶν. ἅμα δὲ δοκῶν ἐπειινέν, ψέγει. αὐτὶ ὺ 

; τὸ ὀπέν καρτερίας, ὧπε φεσῶλίας; Κατα λούειμου- ὧν ἡ γὴ καταναλὶ σκεῖς τέ Φε 

γρίου σίαν. Ὁ δὲ καπουλούει κατα μαλι σπεεῖς ὡς λουξά δα γωὶ ὧνπερ. πϑῖι Ὡτίσ' μου (ματα λοὐᾳ 
αὐωσ' δωνψελώς αὐαλί σκωσ μαὸν βίων. ἀκ μετωζφορᾶς δῇ ὩΣ ἐκχυνομῆ ὑδάτων ἐνποῖς ξαλαγέτοις: 

ἤ ἡ ἐνβυφᾶσιὠσενῖ βαλανόν διὰ υφην᾽ ἐν τος ἐπείΐθο, ἰῷ μιετοὶ τέων ἐκίμομι δὴν μεν ίς αἰ λύξοϑς 

ἼΣς καγῖη καθαρ ἰριν. Αλιϑες. ἰαψ Μ ς προήφοξντύνν, αὐ “ὁ ἀλ εϑὲςλέγᾳ. ἐαὺ ὃ δ ξυνδὺ 

πρᾶπια ϑιλὸὶ : μαπέλονΤῆσ ἀλιθέι ΟἹ ῥίον τί 1 ράσω." πρὸς τὸν πὶ τέρὰ δκάσομαι. Ἷ ὌΝ 

αὐτὸν μαιρομενον οὕτω τίῳ μαρμίαν πωύσω. 



Αρισοῷανους 

Παρανοίασ, "αὐτῇ ἐν οι δ)“ Ροτερον παρανοίας οὐ ηὸν ἀσιφιγθν ἕλω, τὰ Ῥ , 

ι κασήρ "ον ἐἰσαυγοίφε ΡΝ ᾿σοροτσηηϑισ τίὼ μαν ἐρν οὐὐντοῦ φράσω. . 
γορσω ὡς πιῤρκφρυνοιῶ ΄ ν 
γγό. Σοροπιρεῖς τονπί 5)" φέρ δωσὺ πτοῦστομ πήμανομι ἰχαλψιν οτος χ 
δι ηεῖσ' ποιοῦσι σαροὺς »ἱσ 4: λεκ ϑυομαιφρευκοιλῶςλε: ̓ταῦτημ! ὶ δέ ΚΝ : 

νεκρό: “γαϑνάζει δὲ ὃν πὸ ᾧ 4. ἀλεκηρυδι ̓ φρνάμφω ταύ τυ, καταγέλασο: ὁ ἐμ ν 
πέρα ὡς πρεσβύτιν (δ γει 

μᾶς 

γρρύδοντα ἴρλ ϑοινάήῳ. ἅλ Μὲ μῶ πο Λοιπὸν οἱ )λε τί δε ὑδ
ῥκα μᾶς ὌΝ 

λωσ. τοῖσ συροποιθισ δῖα ὀλεῖ φυσῶν ανατου τονὶ δάλεκρρα. 

; σοὺς συροὺς ἀπτινησηόν φφοἰ λεκ Ξύσομ αν ταῦ ϑέμαϑυς τὰ διξιὰ 
ὶ 

ΕΣ Ἀρμανει ἀμυσιο ἐὰν ἔτσω παρελθὼν αᾧτι παρα ποὺς χρεὸν ἔς: ἜΣ, 
λον ἴασιν οὐ ̓χίξολ ὃν θα. “ 

᾿ψατρριοὺ δύον αὐ]ῷ πρὸς τ εΧατεραγε πὸλν "ἐλλ ὁσι μεῖϑοι μὲκ αἰσοτε, 
. δὴ ϑυύγεῖν τοὺ ἐπιτήδεια κα Εσελανθανόμην αὐ δθυσύςπόπρληθ ουσύχῶν.. 

πρὶ σκϑυαϑεν. Ὑ τσ’ γε Φ4.Διοιτοῦ τοῦ δὰ κα , 99ι μεύσιον ἀπώλεσοις, Ὁ 
διὰ γβὠχρὺς δ. νεκρώϑεις ἷ 

: ’ οι Γ) Φ » ὃνμικβ ἀδιδᾶσ διουμωίχοις ϑῬε δὴ οὐκ ἐπολω Λε ̓λλακουταπιῷ Ρ ντικα. ἥ 

ΓΑ τοὺσ γγαντωσ: Κα’ Φφ. Ταρδὲ μβαίδοσ, τοὶ 1 τβοφασ ὦνόντεσύ' 

τα αιφρόντικα.. ἐσ’ γὺσ φεῶςπερ πιομελτισιεῖσ᾽ηὐδεον απτώ ὑ Ἄεσσί- ' 
Φροντισὶς ἐμοίλωσοι. ὁ ἀλλ 19: βαδοζ᾽ ἴω κϑρεένται τῷ παπρὶ ὩΣ 
ε; ἵλιγχ ὑκίς τώ ͵ὔ 

καὶ ἐς τίω. ποισῴυσιν κα Πάϑό μϑρος, ἀξάμαρτοκ ἀγώτοι “τοτὲ 

τοῦδε σι ποίνικα. περ Ομ ̓ἐβέτοισοι Ῥαυλίσοι νΎ} ; πεεθόμϑῳ ος, 

περηυλί. περιἰυλῆσ' -Ἄ ὧν πρῶτον ὀθολομ φ ΨΥ ἡ οι σης ον: 
λῶν ὄντῶν χενμάτων εὐτῇ' Τούσου "ριοΐ μην σοι δεοισίοισὰ μαξ ὅδε φ: 
ἀκροηλε, ἐσ δὲν πόλεμὴ 

τὼ ταλέισος ἡνάλωσε Φαοὶ ἡ ὅτι (ἃ λοπομὲς δγϑυδο,τώλουα ἐἰκοσι ἀπολῶσ' ἐνπέιν ἐς Ψ δον αὐαὺ 

Ἀωκ ἔνα φισι ὴ ἔφορος δτιμεντο αἴντοι μαθόντες οι ὁ λακκεσδειμόνιοι, κιλεανδρίδεν Αβεδ μέυσαν 

“πλειςιανουςτο δ ᾿ξ Ἐσαλαντοις ἐζαμίωσαν ὑῳλαξόνπες σῷ Ὁ ροδοί ἐστιν αὐγοὺς δγα ῥφέσοις- 

ὐϑο τῆς λοιπῆς ἀϑηνεῖ, γῆς ἦὴ» 3 περὶ Ἂν “περικλία μὴ διὰ ἠσοίνποι γυιμδλἀπῶν) ὁτί δεσζοίεαι “τοῖ σ' 

λακεσιιμονῖ, βασιλϑῖσι τὴ Υ̓ ἐνδεές. ̓αϑως: περικλὴς ἀθηνιζ ̓ ρρατηηϑσ' εἰ ματωῖ; δεμοσελαξὼν 

6: Ὺ κατοωυσικϑυάίσοι ὃ λόχρυπρ ἄγκιλμα ἐς; Ὁ ἀϑηνᾷ ,ἐλεφαντιμορ. ποιήσους, τὸ “ρ)λὰ ἰσῴεπεν 

Εἰστοτο συμιπονασεῖ μῇ μετω ὁ φῴσγι ἐσ “σλάςον. ἐπ ̓ ) καταϊερινόμα ὡσ' τολξισος αὐαλώσεις ἤρω 

στῖτο “ποῦ αὐηλῶν, ΒΞ μεγαλονόι ἱλεὴν εἰσ ν δίον αὐηλωσοί. ΑἼλλωσιπερικλῆς τοῖσ ἐφόρολα 

ἐκευδεμμιον ἴων κλιαίδρῳ ὥ σλει σένα ἱωτι γεήματα δέσωκιν ὑπὲρ προδῦσε ὡς. βυτούτων ἀποϑηρῦ 

μ᾽: ὕω τῆς “ρλὺν λόαν ΕΠ οἰ3 ἐῶν ἐ ἑαυγνπε δ᾿ σοὺς λαϊιεαπωμιονίπς καταιρώμῳν»" ἐλεγν ἐἰσ' ὁ δέον 

ανήλωσρ 5 ϑρλενόνπες λακ εδχιμιόνιοι τὸν μκ  κλεανόρίδινὶ ἐφόνθυσῦ “νὴ δ σλάσοι γακ7α Λκαπῖντε 

ταλαύτοις ἐξνμίωσαιν οἰηϑένιτες οὐνωρὺσ' δγὰ ἡὀφόσκοϑε τῆς λοναθᾳ ἀϑηνοῖν" γῆς σῷ ν ροδυβε στιψποις, 

ἐἰυ τῆσ' ἃ; ἥ κὴσ αὐαι χρῆσι. Εἶτα πρπρις, αὐτί 1721 «λεῖς ἀπλογίαν ὑπήρβπον “πειὸ μὴ ἀπὴμῇ 

περ ἀφυλίϑητι δι ἁμάρτανε δῖμέ. γῃ ̓ρῥαυλίσαντι ἡελὶ σαψτι. αὐ ὁ ἂσν ἃ ἰἀφι ἐνγιφωνήν ἡ ἡλι Ν᾿ 

Ξις Ὡ αὐτὶ ἼΣ ἐμμμιλυσιασινὶ ἡλιολαιὴ ὀκαριθι δὰ δ ὑπαίοξι ὅρα ὦ 19 " ἡλίῳ θαὐ τοῦτ ἦλ, 

σθι ἢ “5 δε κασι ὁμιοϑῦς. Δ ιασίοις ἑορτὴ διὺς. ἁμαξὰὶ δῤμικρ ρἁμάξ ἡδαριαυανδν εἰδο(- 



Νεφέλωι. 

ν4. ων τ' τοῦ τοις τῶ χρόνῳ. ποτιχρεσει: 

ε Ευγ )} ὅτι ἐπειιϑησιδοῦ ρυδᾷυρ ὡσώκρατες 
Ε. ἐξιαϑ “ἐγωγρύσοι τον δντουσον δὰ 

Ε: Ακον ταν πεῖσοις “σῶ: ἐμισύτιος Ὑπ ΙΝ 

ἥ Καὶ δῷ κρε μαιθρεν οὐσρίβωμ ᾺἊἝ ἔρθει δε». 

ᾷ 4. Αυγὸσ σὺ ηγίβων ες αὔ, εἰκ ρειμουιόγε" ᾿ 

Σω! ἰδοὺ κρέμαιδνν ̓ὡσήλίϑον ἐφθέγξατο: 

Καὶ τοὶ σιλεί ΚεσὶΝ δερρυν κόσιν" 

Ἷ Ρ ὡσ αὐ μαῖϑοι “αὐ οὐ τοσ ἀποφεξ ἐν δύκη σε 

Ηἰκχῦσιν λεϑνωσιν αὐαπτεησιράαν. 

Καίσοι “τοι λαύστου 'πτοῦ τ ἔμιαϑιν ὑπέρβολος ξ. 
.Α μέλ: δύδοισικυϑυμόσοφόν Ὁ φύσει. 

; Ευϑὺς γέτοι παρδείριομ ὧν Τῶν σου, 

ἕπλαή εν ἔν δὸν οἰκί οισιγοίς τ ἰολυ εν. 

Αμαξίδοσ δὲ σι υτίνας εἰρηϑι ζετο: 

Κάκτων σἰδύωμν 6 αῬα γους ἐποι4 πῶσ δοκέσ. 

ὁ πως δὲ ἔνω τὼ λόγῳ μαϑήσωτον, 
Τὸν (κρεῤῆονοσισ ἢ γε καὶ ἐὸν ἡῆοραι. 

ἕαν δὲ μή »τονλϑύν ἴδγκον ποόσῃ τέχνῃ 

σω ἂν τὸσ' μαϑήσε τοι πρὶ ροὺ τοῖν τοῖν Αόγοιν 

Ξ. ἐγὼ δέτυσομω. «ποῦ τολ᾽ οιὼ μέ μνεοθπώσ' 

" ρὺσ' ποόν τοῦ τοὶ δῦνς αὐ: λέγειν διωυήσετοί. ΕἾ 

ΧΟΡΟΥ͂ 

ΔιΧω ρᾳ δευρὶ διέϊξον στιν τὸν 

Ξ »ωΟὐκέσ κορακάσι ΘΟ ς σὺ τῳ δεδοο σά οἰ λῷο : 

ὧλ 4 ὔ ν 

Η μὴν σὺ τουτοις. “ρϑαναφο 

νῷ αὐἹῷ ἃ μέλλει “εἰἤσειᾳ 

αὐτῇ λυπηϑήσηι. πὲ αν 

μοΐϑω. "Ἱρρ λέγει πειϑεὶς 

γῳῷ πα. δ) δ χὁ πα πατὴρ ἐ΄ 

πιφέ ρει ὅττι ἐπείξϑησ. 

Νεισύτιος καὶ αὐτὴ στοῦ μήσαιοσ'. 

ὁσία τείνει ἡ ὁ ὄνόμα ὁ σῶ 

κ ράτης ἵνα ἰκατα πλήξῃ 

σὸν φεώσερον νυ ἀσελθον- ᾿ 

πα. Αλλὰ σύγαὺπέσ'. ἰϊι 

Ἐρ κρεμαςῶὼν διλονότι τε 

Φιμμένος ὅησ' ἀὰ ἰερεμάν 

μινοσιλέγᾳ ) ὀργάνων 

ω  ἀϑρονομικ' Δ γυμε Ῥι 

ζ. “μρεμαῦρα ὲ τῷ Φρὸν 

τισημρίῳ γαφῶ ἐπεϊαυὸς 

ἐπὶ  κρεμαθρασ' ἰὦ- ἰδοὺ 

κρίμαμθε. “δ)ώκ ὧν ὅστοκ. «ρά 

στῆς τῇ Φωνᾷ ἕριν μιμόμῇ 

 ἈραῦΣ- τῷ σί ματι ξισπε Ἂ 

. κρεμεοποῖκ αὐ εισιχειλεσι 
“ν ᾿ 

δι ἐρρνηκὁσι τῆ Φωνῇ μι μι 

μένος ὁ σῶυκ ρώτης Φινσὶ δ 
ΤΡ τ ἢ 

αἴκε χόνως τοῖς ΛΕΙΛΕσι» 

Κλῆσιν, τω μα ρτυρίαν χοῦ 

νωσιν ὁ λύσιμ Ῥ διιώμικ "σὰ 

ΟΙον ἀ πανί τοι τ κοινά δ 

γαΐὰ. αὐ πεῖ βοντὰ πονσ 

ἀἰιέοντοις: ΑΝ. ιχαῦνο σιΡ 

αὐαπειρηρίαι, ὅταν Ἴξαντι 

δέκυ προξαδονηρσ' λόπυ 

σιιϑοι μᾶς κεἰς τοὐναντίον Ὡς 

᾿ αὐηρνα περιῥέγη. δι χαὺσ 

νπ " θοῦ, δρι ἤσῃι δ) οὶ Ξ λόγων αὐ 12 αὐιαπεῖσοις “οὖς λιιαοὶς ὡς κρ ἀληϑὰ λέγοι Κιάτοι “πῶ 

λάντον. ἀξιόπιτιψτι ἀ ἀεὶ οἱ διδάσκαλοι λέρμντεσ' ,ἐλα πού τωι τὸν δε. οὐλαμιβάνω ἐπὶ τούτῳ 

τ αὐαενώηματι. οκο ἐπιογγέλον ται προγοισραϑοιι 8 ΞΡ κοιγῶν μαϑημάτων ὅσῶν πρϑροῦσι μάλι 

δέ. ̓ Θυμόσυφόρββε. ἐ εκ Φύσεωσ ἔχε σιφίαν. ἐκ" Ὑῦ) δ) εϑυμμ σιζφός. Δάκ ἐμειμαϑήσὲν. Σ᾿ δϑὼρ 

ἐκ ̓Ξ λεσὺ ὑγρῶν ῥοιῶν. ἐκ αϑ ὃ Ξ Δρμάτων Ῥοχὺς ῶ ἁμάξια. ὅταν ὴ καποφάγωσι τὰ οὐτὸσ', 

ἐκ 3 ΞΡ λεπύρων βαβάλρις γλύφουσι νῶτα ὁ πῶς δυκῶς ϑαυμάζων προφν ῥυται ἰκαϑέαυσίν. 6:λῶ 
ἡ αὐγδεὼ ὡσ' ἐκιποιιδς ἀποδεῖξαι φυφνά, Ὁ λύφον ἀςείως δυρά μι. Χύρο δϑυρ"" δέζον στιυσὸν 

δ) αλὴ κορὼ νἱσ᾽ ἀπρχορεσοίν των ὑποίερι τῶν. Αἰλος δὲ τῷ χοροῦ οὐνιέντοι!. . ἀγλὰ ἡγραή “Η. 



Νεφέλαι 

μὴ ὡ μέ, δορὰ αἷπε Τόιδι ϑεκ τοῦς κα ἤπερ ρασὺς οὖν». ὅδ ἐς. 
στοῦ! εἰσ’ ϑέσιῳ οὐο ταν 

λὺ ὅλλό τρδακριτῶν. ὦ Δὲ πὰτς Δι» θόσσοι γ'ζεισυαο Υ̓Ρ Μ ΔΕ β ΝΗ 

σώ ἀτελόαι ἔχε τὸς σὺ Σ ντῦις "πολλδϊσι λέγων ἀπολώ. ΟὝΔΑΜΟΝ 
ζυπας, ὑτκοῇ δὲ δὴ φΦι Δι Ανρλᾶσσυ. π ςῶμ. ἐαλμννις γῶν, ΣῊ 

σιειϑὶ οὐ αλειυγὴς οἰκί σκ΄. Α΄. Αλλαΐσῳικἀνβῤνἐμοῦ κρώδῳ. 
ᾧ;- 

ὁ λύγοιδεκ ΤΥ ὀργίων ὅγαμα 4 
Φούσικον Τ ̓ ἔϊμαν.Διντίσοφορ πιὼν 

λθιϑροιτῖ [δὴ ΩΣ πρόσω δ᾽ 

“ἐκλέλοιπεν. εἐπιγραφὰ Αὐδοοῦνω μας κων οὺς ἐφϑυθίσεων», 

δ φίρῷ) χοροῦ. ὁ δὲ κρότ᾽ ΔΙ" Ταῦ το Υ̓Ρ αὐϑ εἰ δεοστουτου σἕ 
τῶν λῦγοσ διὸ ὑῆων δγαλέ Τοὺς αὐοήυυς. ΑΔ, ἀλκὶ ΝΣ 

πνται ἄλλως, «χόρθ δυο. 

ὄἄϑεσισ' δ) τλῖσ χργᾶμα. ΔΙᾺ ἡ πολώ σωκορκεἶσ' «εἶδο.ἐπσὲ τί σσοι ΠΣ 

δικανικὸν ἐκκώλων αϑαν Δι Τὰ δκαναλέρων οἱ δ" ἀλλ ̓αὐαηρέψω, 
᾿απρς κῶν. “(κε ὧν γ' “κε: } Ταὺτ' αν" 7 Ἂς «ηφνοοὐδὲ, Υ ἀνὰ 

. λῦ. 
γᾶς. 

λει. ΠΝ λ μονόμεγρα , Πανυφε μὲ δκαν.Διλοῦκ ὄναι φῇσ, ἫΝ ἀκα το λικτοι . τοῦ δἔ λοις 

“πὸ πάντοω δὲ με ῥα ἀκα, (δ. Φῴε Ὁ “πούς. Δι ιποεροὺ “τοὶ σεθεόϊς. 

τοόλεκτω. “ν᾽ δύο προσώ Αγ. Πώς δά τακις οὔσης͵ ὁ ὐσ' 
“τῶν ὡς ἐπι τοπλεισῦν ὅδ, μὰ υκάσπὸ λωλε γὸμ πωτίρο τοῦ! 

- » 7] 

τ αὐ πνηνελθθον ͵ ἀ, ν᾿ κῶν Ἄδα 

ὧν ὺ τολῶντόιον κλαύσει Διυσφίο' ̓Διναβθοινσου Τῇ "πο δὰ : 

τίῳ χαρι πιραλλεις, ἐφϑη Χωρϑι ηὐνκαικὸν σὺ τεμιον λεκάνην» 

Μιμερίς, εἶσεον δὲ ὀπλκα οἶδ᾽. ὙΤυφογέρων ἰκφνείρ μόρος! 

κῶλον τέβάβραλιν ἔγχει δι'Κα . 
ἤτοι πεοκελίνομα τιν τουπσυγων εἰ κἀναίρων οὐο- 

ἂν πρῶτου πόλι αὐτὶ ἀνὰ ἀδΎ. βοδαμξίρικαν “Δι. "νὐβωμολόλος. 

“ταΐτον. δγαλύυται ὲ ἅμα ἀδε. Κρίμεσι σεφαιιενΔιενιρὼ ππαηγαλοίας: 

κρατῶ αἰαιππμίςον ἐσ' δύο κα τ. “Χρυσῷ πο ήωρ μιοῦγενωώσικεις: 
δραλείας, «ὧσ' (Δ-το ἰάμβου 

Ὕ χὰ Ποία Ῥ λοιαχῖρ Δι ὐδ
ότα ἥρδχοῦ γ ἀλλο μολ

ὶ ἰσω, 

τεβασυλλάβων “ποσίν. ἐστι ἐν. πίλει δηαλὴ ἕξω "ψουκύμα. ἰϑπον γχελζεσ. τοῦτο ἐκτηλέφον 

δυριταίθον: “ ΑΕΝ χε" μὰ οὐκ. ἀψλῦμα “τῆς οἧς ὑλένας οὔγεϊκα. Γνώμασ' μινάσ. ὡσ' “πε ϑόγω 

μένου τῷ δεκμέου πριρὰ ἀϑενκίοισο δ δ νὴ μωρτσ'ο αὐποὺσ' θ πεν: Δότε μοι λεκαῖνεν ἵνα τίω λ΄ 

λὴν᾽ ἐμέσω. ὡσ' ναντιῶν ὑπὸ τὴσ ἐκόνου Ω ΩΝ ἵνα ἐμέσω. "γολὴ γαίρβωι ἐπισλέφ δρὰ ταὶ αὖ 

ἢ. ῥόματα. Ἑ οδαμιξιριρεισ' αὐτὶ “τῶ ἐμοι: τοὶ ὑπὸ σοῦ εἰ ρημένα ῥδδω Ὥ Βωμολόλρσ. καὶ 

κού ργοσ. ἀσεβῆσ. "πιωρὰ τοὺς λοχωντοισ' τα εν το βωμδισ ἐππιϑέμεμα ϑύματα ἢ ᾿ τοὺς ϑύσειντης 

ἵνα αὐ τησιιν τεσ λάβωσίτι. μα πο λία δὲ ἱυείωσὴ “ερὶ ' ἐν πρῦ ἢ ἐδὺ ὦ λιν ἀρισυπίλης ον δἋδν 

τέρω ϑικῶν ὑπερξολή. ̓βωμολόλοι τοὶ μαυοὶ ἐντοῖς ἐωμόνε ε ελθμεψοιρὴ αὐτὶ Τῦ Ὁ ὑδον δῆς 

“βιλεοῦν πολλδι τισι λόγοισ' χρολϑρουηρὴ ματαίειν ̓ Καάρεσιν ὡσ' ἀπὸ το κρί του κατὸ 

Μί τιυπσλασμόν. Π ρὸ »ἶγ. πρὸ τῶ χευσον μυλίξεν, ΤΊ ἀτιμίᾳ δινὶ μᾶλλον Ὰ ἰκαίιῶν 

αὐϑοιτων. διὃ οι ἐκῶνοσ' ἐπιῷ ἐρφνιῶ δέν κόσμοσ' τοὺ τεσὶν ἐμοῖ, Διὰ σι 
- 



᾿ Νιφέλαν Ὁ "ἢ 

μὲ διΝῶ Νγεκὀηορυ σοῦ ὅν ἐμοί." 

Δι: Θ ρασὺς ϑ:πολλονάδνο συ ἰΑγρχῶω. νὸ ΝᾺ 

᾿διιδιεὲ ὶ σὲ δὲ Φοάν.. δ ὉΌΣΣ 
ὀυδὲς ἐϑελφ ἀν ἀκόμα 
Γνωθήσε) πὸ τοϑη  αἰοιφὶνν 
ὁ αν δάσικ4α ουΦ αἰὐοήσους..- 

ΕΥ͂ΤΙ υχβιᾷσ' κὐρφοῦς:Δεοσὺὶ δέγα δ» ἐκ: ὡ 
Καῤτοι πρότερον εἴπ ο γανεῖοιν 

Τήλεφος χω μυσὺσ' φάσικωμ::. 

ἕκυσηοι δέου ξυςλ: 

γμώμας γγώγωι υὐδονδείδνεσο 

ἄν. ὥιμοισο φίας ἢσ' ἐμιύμαθησν 

Δι: ὥιμοι Μον! [ασ Φλοῖς τῥλεὼσ' 

Θ γιεσεηρέφει. ἜΘ ΜΩ Δ 
Λυμιημομϑῳ ον “τοῖς μϑρκκίο οισ' 

κα ὖν Χ ἀ δωξᾳς “τον "τον κρόνοσ ὧμ- 

δι"ἕιτι Ρ Υ̓ αὐ ὃν σωβένο χαῦ: 

Καὶ μ᾿ λαλι ον μόνον οἀσικίίσσια. 

ἀδιδιίίϑη"γοὗπον ἐαμαίνέαϑῳ:. 
Δι Κλαύ σεν τί χε οἴ σηράλλεις, :- 
Χο αὐ σαιϑὲ μοΐ γος (αὐ ἡ) λοιδορί ἐσ. 

Διὰ δὲ φοιτᾶν. πραγ δέν 

"φύντα ϑνεφασι τον ὁζ 

“σλόαυ. οὐθέλφγοίρφιον 

᾿ πὶ μφράϊεια δγὰ 3 σύρει 

4αν Φοντῶρ ὡσ’ μαιϑησθμιν 

“ψϑῦ "τοῦ ὁ χρήσιμα μαϑόματοι. 

Ἰυλεφο ὦ ἐἰναν. δα βαλλῴ δ 

θιπίδανώςπτω Χ θσενε γκὸν 

τῶ “ἐντέλεφομ. νν τιν ὲ 

εὐδιταϊδησὼς σπτὼω »ονάσιηαι 

π. «περὶ οὔ ἢν κωμκῳ διίι στοῦ ο 

Αλλως. δτίλοφθ᾽ βασι- 

λόιδ᾽ν νοι. 7.ὃν σλανηβοῦ 

τῶν ὅτε ὀς βοίαν ἃ ἀπήρχονην 

Ἂ᾿ Ῥὑλλίῖ διιοῦντ ἔϑιαυν ᾽ 

ἔν αὐτὶ τφλβοίασα χιρλαὶ 
ἔζωσεν. “οὐ ππέλιν ἀπο ρῆν 

τῶ τῷ θα πευ συμ τοσ, Φὶ 
πυϑίας ὁβώσοις ἰώσ) αν αν6- 

λούσισ' πα ραϑρόμϑρον εἰς 

"7 αλίαν Ἰρλχρνσμε “πο 

ϑεὶσ ,ϑῷαπὲϊ ἠξίωσε ἔυευ 

λύσαψτο δὲ ἐὕξερον πύποὶ 
μῶν δὐριπήδις ονδράμα 

τι πῆραν ἐλόντα νδπροσοω 

τοιώτει. ἀντὶ δὲ τῷ ὀπεϊῳ 

ἄρτοις καινοὺς Ἀ ἐ ξαρούσ' 

ζώων, πινδυλυτείους “νωμασ ἃ πὶ δαβάλλυν αὐὴρ κατ “ἄμφω. ὧσ' ἀπιμιομ κρδώσ' “πωνουρ 

Ὠδ- ΠΗ γα πενουρ ᾳ διεθεβόκτο ὁππιονδελεηρσ. συϊεοφαντας δὲ ἰὦ κοὼ ΦιλύδινΘ; γι!" - 

Φυν ψέφων ψιθίηματω. “πιῦρδελετείουσ οὖν οὕτωσ' ἔνπεν αὐτὶ α ρτὼγ πεμου γγαν στον μόρθ᾽. 
μέμηνται “τῷ “πῶνδελύτον "Θὲ ἐκ ρα τιν, λεροσυμ. αὕτες το ψηφίσματα χα. δαβά Ἅλφ 6 δὲ 

αὐτὸ οτο βασ' ὡσ' ἐκ Γν πηχῶν ̓πλουτοῦταισ. Λυμαιψόμϑρον. ατι“Τῦ «φυβρίφοντω . οὗ“ 

«τωσ᾽ δὲ αὐτόις συυϑνθδο’ οὐχὶ "τὸ ἐμᾷ γάϊωια λυμωμινόμϑμον. πρδσ' δ κοῦ Κὁ Χ: 

πα τῷ “ῆρϑ᾽. : [᾿ κύσε μειχαςὶ ἵμθεσι φὰ δὺ ταλὴς συξηματικῇ. "ἐς δύο περιόδοις 
δελρνμδβε ἐκίκωλων ὁ ὁμοιων αὐ πε σει ὧν. "τ: ἂν φὶ πρώτης περιόδου κῶλα δμερα ἀκατοῖσ 

λιμοτοι ὧ εϑλ οὐ ἀϑέσεεὶ ὑσερα δύοΣ ὅμοια με Τρα ἀκατοίληίοτα" .Φιδὲ δόυτε ἐρασ'πιριόδον [ωῳω 

λα ὀκτώ. ὥν πρώτεν μονόμετρον ἀἰμαυπούλαιν. “τοὶ Σ ἑϑῆς τ δ μεβα ἀἰκαυτοι Ἁνίωτων. δδέτεσ 

λίυταρν ἐφϑνμι μᾷδο ὃ καλέντοι σπιοροιμειναϊνόν. δὶ Ἰρλ σελ τοῦ πρώτου συξήματοσ ́ “αρὼ 
παρ τῃ ἑαλδξ δηλ ποδφυτέρου, δύο δ πλιί ἡ μϑὺ «μά ρ χβν “τῷ ἰκώλου ὁ δὲ Κρ᾽) τέλθ᾽. 

ὡς κοι 



Ὑ ΣΝ τὸς, 
Δ οεοφαύου

ς “ ἢ ἰὴ» 

Κρινας φοτῶ. ἀὐσέστὴ ζφοντὴ 2. ἢ 'δειξα σύγε ποὺς ρθη {ρ ὟΣ ἣ. ἀπ ς. 

πραρτλος, ἀπυμκακανῳκωνανψ., τονε νονι 
νῶι πρό φοιτἠσωζ "ἐλ Παίδωσιν πως οἷ ἀνεούσοις στρα ΤᾺ ο δῖδι 
᾿ Ἀδηβιοτοί των. Ὑπάγθρε ἄρσελε γόνττοιν, κείν φυῖῆ:. ὁ ϑδγε βηνὸ 

5 ΟΝ ἩΜΕ εὐπβε ΔιΔραν ταῦ ηἈϑε λον ζννηορηφ ϑἴϑϑλων-πῖ Ἶ 

7. κλ β ριβλίναμῇ Χο Φέρ Ὲ τίσ' λέξει πρ: Τιρος. ἀμῶρον μον νμ ον ᾿ 

᾿αὐδρίίω φισίυκονότερ "ὴ ἀφ "Τούτῳ δώσω: δ οριμλκρν, ὧμ ον λλέξμ᾽". ἈΝΕ, 

υἀθλβμελιονῶν δ΄ νερέγας βημαέοισικοινόϊοαὐσύρ. δας ἐστ Έ ΧΙ 

᾿λύμνσιν: ἐσιὶ ὀδυς μελί ε᾽ Καὶ διανοίαις κα ἔξ οὐ: φὰς ΥΆ 

μοι σφ: Νιὼ δείξενγον. εὐόδας 

υξινθεσιομελήλορξ προσ Τὸ τελάν γοίνον δὴν ἡαϑαγρυξι, υοΐν θὰ Σ ΕΣ 

«ὴρροφήσλόγομέλρυσοιῖ- Τὸ πρόσω πον ἀπτιν κα τώφ ΣΝ μὼ- 

μονὴ λυ μόρα ὀγέτῷ Κεν τού (ρος ὡςσερ ὑπῶν ὀρννῶν Ὁ στον ̓ - ἋΣ 
τυ γον σα τὰν «κίοωλ, - ᾿ν 
τίὸν Ὡ- «φίδκυμα - Ὑπὸ δὰ πω μὼμ ὀπολεξύταρο. τ 

'λεμὰ "δίκα «ὧν ,δαραγνδν ΣΤΡΟΦΗ ΚΩ͂ΛΩΝΒ' ΟΡ ω δὰ υνόά: «---ὃ Ὁ 

᾿μεβρομάκατοίλείοτ "σβιωὶ Χο: Νιώδόξωτον τῷ “ἰσύνω" οἷδτ λυ Ἁὶ 

Ὡ [ον Ῥι χροιάμιξ»οὶ Τοῖς περιδεξίοισιρ, Ὁ ἐυθίϑου πὰ ον ὦ 
υδδύπερονἐκ ροιαῦ βου : τοῦς ἀν. 
᾿ἀβοιβράχα: δ βιρνέϊωδνι Λοτοισμὼ Φρον τί συν, εὐ χως δὴ χν οὐάθδ. 
ἐμβεησοιάμβεὶ πίῃ Γνωμοτύπεοις μερέμνοιδε". ; Τ᾿ ἘΣ ΧΑ 

σρηλις χρριάμιν (Δξαίκλει ὁ ποότερύς γ αὐ ποῖμ λέπνμ," ΜΕΥ ΠΕ. 

οὶ πέμεπτον αὐτιργόφας Αἰ μείνων Φανησετοοε:. ΤῊΣ ὐπὸ ν Στ 
φπρυΐ. ἀὐελοθιάμιβο διὰπὶ 

φίτου Εἰ Τουλέκτορῦθω Νῶ ΥΣ σα παρα νδιος,. 

τιαπποιιμεοῦν Ο, κρυτικοῦει Αμεῖ τοι δῸ ̓οἴας- ᾿Ξ: ι 

"μὼ ἢ ἀμίβιμάκ ρἔ: μερόο- Ης “σέο ἣν οι ἐ μοισ' φί Ἅοιδο ' 
“Μὸν »οθια μβικὸν ρας 

“ρὸν βραγυκα ίλικ τον: Ἐοὴν ἀγϑόν μὲ οῦς-. 

“δόγδοον ὅξ αὶ αντιαστίσου ὦ Αλλ ὠΡ 2. ἐβπυβνσίε ἔϑεσνχν ἐιφαυδ' Φ 
δε ὃν 

“πόδ “ὁ ντέῬασύδλαξον Δ ΣΝ ΧΩΝ μ ἁλὶ Δι.Λ ἰξωρίνιω ἜΣ χ αῳ πρδύκρως δέκ φν . 

συδλαβάσιἡμιόλιον μαλουμῆ. “δώαν ἐκλρθιάμές Θδηάμδε ῥοίμωὴ ἀκχροιάμέν διά με 

βράχιθ᾽. Αἰνῷτωι πῶτωι δε δόινῳ ν πρόκ ἡ ἡμῶν ὑπὲρ ἁποίσησεβισιξίικινδωυ δῦ σαι τααοζαρν 

Ῥράτοι σίσκα τωλέλφπεω, Λύβωγριναυ ἄϑισις διπλῆς “περιοσεν. ἰἀμοιδιμιονοοροφικβσὐφ ̓ ὡνδνὰ 

“φόσμλιω ἐκ τείνεοϑτηδ' περιοδον ἐκείχων αὐ α ππρβεϊκῶν τέρα μί ὠνκαπαληκ τι Ἁ ἐζώγτελον 

τοῖος Ἢ τρος «γνῶ ρα χώρων ὁηέτοιν τσὴ (ποι γοδσπελνᾳ ψυϑνοίφι.2: 55» δὲ μέζον ἀριεεζφανέονῃ καλῷ 

ἯῈ ἐσεὶ δυδοίεί μεσ λέων. "δγστετὼ χοὺ δε ιεῖ" ᾿Ἰσκὴν δισωφροσωα νυνόμισο »»“ηρμῶ ἄγαν ἀριςῦ, 

φάν ἀπεδὲ χιγ ὡς “περι μη, οὐ τούί οι ποϑέσεσι “ϑάγραφ' ΓΥ ἡ τρρσίλφδσλι ἔξω μυνθυυιῆο,» 

Εἰσκιθδιτον. 



Νεφελών 

ὀπή πδήκαια λυγωμὶ ἦν 80 μιν σοφῷ ροφέυῳ μεμόμι Σ᾽" Εισκιαθιουϑοὺν 

Βρώτον “ . ἐδιφωμδσρώδὺσ γουξανησιμδενὰ ἀκ σοί. ἀκ τμωἡ 

σου δ 
Εὐτὰ ραδφᾳ ἐν τοίασὶν ὁδοῖο δἰτοίκωσ: εἰσι ϑεερι του, ρλτάν γον 

Τ' ἀδικωμήτασε δὰ μὐ αἀθρόσς κύκρι μηωδῳκατανεθοι, αν, οἱ ἀϑίωυοον 

Εἰ ἐπρδ ηρομικϑ" “ἀημξίδοισιε, τῷ μυρῶ μη "ξνὲ λον τοῖς δ τότε μαυθαύάῳ 

Η ὥρλλάδο σε σύήολι ν δάμι αὐτντηλάτρ ὗν νχῃ όδ 
μοι» νη λώκρον τ 

ἐμτοιναμθρσς τ ἃ σἱριμομἑ αν οἱιοτέρες νεῶν αν» πρεοδϑ. 

δ ύτισοδεξωμιολολίυσοε τ πκοίμψέσινα καμσσημ, Κομη, Χὶ Χ ὅτι 

Οἱ ασοὶνυντοὶν ζὶ φρῦνιν ταύτας πέρδωσικολοκαὶ ̓ μχε. ἰμυ μάπωσ' ποιαὶ 
ἐκ τῶ αὐτογᾶμι 

ἐπέξιβον τὸ 0 ομϑμ᾽ ηρλλᾶς, ὡς πὸτ μύσος ἐφανίζων. φόϑδον ἃ ὕἴπνε 
ἕνισκρλ τίου δὲ καϑόζοντοος κὸν ΜῊΡ δ Δά προβαλεϑο λεγον. 

Τὰς στῶδα δηχῶς ηοῖς ἔξωϑεμ (δὲν διάξφαν ἀ ἀσσηρέδ: Κριμγωμ. αὐτά 
ποιλέίαν σύφοι 

Ε; τ ̓αὐϑαρόλιν οὐνϑησαὐτσοι ὀδρυόσυμψησει (Δηρομοῆστ, ἔρίκολατα, 

ρὰ του “ρέμα οὗ οὐ! δ πιόχύπεροι τ ̓ἀλθύρινηκοίμινθ᾽ δρέιδυσ αλϑύρου. Τὸ μαρὼ μὴ ξψε 

χρτωσ. “αὐτὶ ποραιᾳ ϑῤο ἀρίστοις πρὸς μη δυλίξᾳν ὁ μόῤι ἐκθλίβοντους τοὶ δδια ἰϊωτο φιίρᾳ, 

λειντουὶ μαιρῆς. Ῥαλλίος ὄδᾳ ἀσμο των ἀμφότερα τα ὅλαδὰ, “ἰρσέ πολιν ϑεαν, ουῤτηλε 

"πὸ τορόῤτι βόαμα. ν᾽ ῥεὐμὲμηρότε ρεν. λαμπρομλέσσ' ὀναίφασιν ἀθέων αἰου τῶμι (σῶνοσ' ἡοῦ' ἔχει δὲ 
οὕτωσναπιλάδα τἰϑσέπτολιν κλνίζω πολεμιαδείνον ἁενόν, ποῖῖδα δυδξμγαλι δὰ μαΐσιτσπημ. χὰ 

δὲ ταλέπορόμτι βόνμα. μὰ δἰρίσνονόϑοω ὁτουπὸτεείν. ο πο οποαυτίσμιατι θύραν ἀρισοζφανη εν 

“πε ἐλιουύκε. τιν σόίφαον αὐῥκν δῖ 'δὸν ἑ μι ὀνίως τυλέσπυροντι βόιμα λυ ρα. Αλωσ. 
οὗ πωσ' ς ἐραγιϑένισ: φρν! γ κς εὐτῦ ὡου “τὸν πλζσματοσ μέμμηρτοι ὦ ὡσ’ ΛΆΜ πβρκλ ἐουσ’ ὀμφρτῶ 

μίσωνθ᾽ ἡοῦ κα ἢ μαϑατοῦ Ἔλα δὲ οὕ τωσ. πρυλλαίδα τῷ σέπτολιν δειρνίω θεὸν ἐγρείευδοι μον ποτιν 
ἰυληΐζω “τὰ «μαδῦκον ἁεναν “πολ δια. δ) ὁσ' Μεγάλου δα μείσιπτανμ. κοὸ μι “τὰ λαμπροόκλία ὑπ 

ϑησὶ μιατοὶ : λέβι νηλδὲτιλύσερον, ἔόμμα ἰυυ δέϑον μὰ ς Ρμι ὁμίωσ' ἰειβαριδ ἀπότινθ ἀσμά 

τῶν. τυλύπο ρόμτι ἐύαμα λυ Ιρας. Τὰ ὡρμοιίανυτίῳ ἱκιϑαιανν. ὡς σμυγένου "σηρφβαποιλαιπ 
ἀσ' αρμονίαισ ἐκανᾳ ἐϑβης ὡσὸὶ νέοι ὑπενόησρον; “Κωμψον. ἀντὶ “τοῦ ἐμκαπκιουνθόυσοιγοίκεμ,λασ' 

«μϑῤν τῇ ἔων! τίμφδὰν ανερε ἐγέκοντο: δον , καυτουφῳνων τῷ ἐμαλϑοικῷ φλφωνὶς Κατὸὼ φ ευ 
ψινόφρωισ' σὰς δὲς μιπυλίωθ.. ὄντος. δὲ δυκε; πρώτοσ' πιρὰ, ἀθέωυμοις μι Ῥρ κα δι: Ψ΄ 

ἰοῦσαι “πουραϑίμύαια δὶ καλλίον ἀρλοντοσ: ὦ δὲ ἀριςοκ λείου μαϑητῆσ. ὁ δὲ αρισυκλφγοὶ γι’ 

τ «πὸ ποίμόρον.. ἡμιμιασε δέντῇ 4 ὁ λλοῦ δ) φίτὰ μοδγίιων. “ραλκεών. δέσον φρωι ν αὐλῳϑοιι 

"τῶ κιδιζάμ ἐδῃ; ᾿δαβον ὁ ὁδὲὶ ̓:φθ ἑῷ τὔσ' αὐτόνζυσι μάτᾷ ῥομ ἡ σι οἰμοῖς δοϑίυν οἱ, Ὅρ, ἀ αρισότ' 
κλώτῳ: 'ταῦτοι δὲ 2. δ) ἀ σον! ζοιίεον: ὀγῥιῶ γγονώσόονλ᾽ Θμαγφρ' Ὸ ρον, δ(ιαν ἀπε ρυψαν οἱ Κῶ 
μι καὶ πολλάϊεν αὐτούμο μια δῥοι ἐφ οἷς ἐμουψούρπσε κλάσεος τέω ὠδὰν “ἥν ὰ “δάρλαῖον ̓ ϑηὸς 

ἐρισοφάν᾽ φησί. δ᾿ Αοϊσύκράτ ἀμα!ὸ πρδγδηδἀρμονίαντ μλέσει ἀθλη μαλϑειίνώττερ' ἰὠλγχωμ 

ἀνα Ῥιληγίς, πολλὰηδιλονότι. Ἐνποοδυθ βου. «εἰς τόπον δ'πὸ γυμνάζοδ)ονδαζι ' βεσι οἰῶ 

τ Πριξαλέϑει. τουπέξιν ϑυκορμίως καθεϑῆνευ ὡσ' μηδὲν! περίερίσιν ὑποδείξρι ἄκεσ- 

᾿Σνμ σα. αὐτὶ τῶσυγ χα τίωἰμομεν. ὡςμὰσημξιον ἢ γύπον ἀορλώπεορϑε, “τοις εαϑὲ (συμ: 
4: 

"ἀχὸ «: 
͵ Ἷ 



εὖ καὶ μάμμιυλε 
“ποϊτειγυμγά 

ζοντο απέμων 

“ΜῈ νγϑπονθτον 

ἐκανέζοντον Υ̓Σ 

μὰ σμιϑίορ φῦ 
ὃνς «αυξξκατα 

λόψαν πῆς ὦ 

Ῥαρτῶς. υζϑεγεον 

τ βδετεγυμ 
ὁραῦ τουδὶ ῷ τ 

ἀϑῥους- Κεφ 

λὼ ἰφλῥαφαν 

δυσ ὡς ϑρ μὲν δ. 

δι εγδίροῦ. πρὸσ' » 
γος ὶ ἀφ ροδῆενα, 

"ἤϑετοῦτο γαῖ 

πιὰ. ̓κεφκλαιου 

δὲ ὁ πρὸσ' τῆσ'. | 

ΙΝ Θ χὼ 

Δοισυφόνουξ “ἢ 

ἕϊ δὲ Ἅδν “το ἔσὶρ ἰ ρὐασιοῖς ̓Φϑιΐ ὅρου μὴ κα τὰ λείπεένεο: 

Η͂ λεϊψαιγδομ᾽ Ῥυ μῷα λᾶύδια πὸ νυ ἐπσένερϑε. “τῶν, ὡςσι 

Τδιφαλδί οἱδὲ 4ρὐσοσ νὴ “ὅσ ὠντῶνρ μύλοιδὶν ὑσαύνθᾳ. 

Ουδαὴ μαλακὴν φυρασδμδν ὀρθφω δηρὸν ὶ τι ἰραεὶ αἴ; 

β Αυγὸς ὑρευγὸν προαγωγένων, Τ ἐδῷϑα Αμόδ ἐδκόνξεν: " 
Ουδὰρ ̓ ἐλεύαμδιει “πψοιὼ ξ' ἢν κεφοζλαμομ τ ̓ξαφ αν δὸς 

Ουδέν ̓ αὔηϑον ἢ Ῥ πρεσβυτέρων ἀρααζν Υσὲ σύλιφον: 

υδῥψοφαγν οοὐδὲ κι λλ  4μεοὐδιϊ δὲ “" Τω ὁ γἐδῥναλλοῖξι 
γε. ΠΥ “ατλι ὠδιηρὼ τυ ίγων. αὐόάμεσοί. 

Καὶ κι εἶδον οι ΡΥ ΦονῚ «Δι-οἰλ οὖν ταῦ τῆσὴν ἐκένα Ω 

ἔξῶν αὐδραν μαραϑωνομοίχ, ὁ " ̓ μὴτακήδευσικέθρεψεν: 

Σὼ δ τϑνι Μεϑεξνΐ μια πήοισὶ νὰ δοί σέε4ς ψτιτυλίχ!" . 

φτεμα πώριιϑ ὁ δὲ ἐὀρχαϑια, “πρὶν ε9Άν οἱἦοι δεοναὐ τί, 

ὴν εἰασήια, Φικωλὴς προχοννόμε ἈΝ ΑΎΣ τυλοίαῦ: 

φυ; Ἄλοισ' καὐλώϑες: “κ ἐπιβδιαηριμθκοκος νι ἀλλὰ γί σίεύμλον Φνδὶ δὰ σἰβκιφαλίνις 
Κιλλζφ. αὐτὶ “Ταῦ λιῆϑνς ὀρτυγισβαγῳν. ἐείχλασι ἀϑιφνἢὴ  ἀτοκσωζαλατραμέξως, ΤἘιηίωνά 

γάμεροεα ᾿αρλοδονηδ γι ΤΣ } γδισανατολ ἐκῴν “υτίσι τοὶ ὠρωβανᾶσ'. "Αἱ μόν υλ δ᾽ ὁ ἀργριότοιηρι δῇ 

ἰθίω μίτον “τέ ἐγκῖ χευσούσ' Ὁ τοι σ᾽ τριχὺν πολέ γι ασινέῖλεν δεύτι ὑπε 7 ἐγμασικοὶ ἐνπέσ, 

οὐακ 4) ρ᾽ ἀπέδλωμψι, ὃς ἣν πρίϑος “τῇ ξνλᾷ τὸ διδγιπόλφα ξβκ ἐρχαιοττο τωνἑορϑρ. «πὸϑανἄσια. 

ρου δὲ πῇ εγδισιδρέλαβομ, ποθὴ ὁ οἱ “πτούλιαιοὶ ἠδ᾽ τυλανασλοιῶ ῬΡιγχαμχευσῶι ἰλφώντο πῇ Υ 

πικμήῤι ὅγι αὐπογῥονεσὶ σουνοὶ διϑέμυ δέον ὡσόσε "5 (ϑουκυσί δεριρυῖησε σβύτπεροι ανῆρι, Ἰσ' ΧΩ 

᾿δωμύνων ἐπυλϑσλεόν' ἐπειδὴ λετῶνάᾳπελινοδυ ποιά δεν Φο ρῆντες: κχενσῶν “τεῇ ἐπον τ᾽ ξ ὕρσει 

“κροβύλων, αὐαϑδου μϑμοι ὃ ϑρον τῇ ὕμεφαλι Ῥιχῶν. ΚΚυμιόδον ̓ ἀργοῦθ σγουγάμιξοποιός ὃ ἃ μέμνν 

νχοῦς ἱερυτιν; ὀρππενό σεις “τὸ διξαφόμια περλικιὰ ἑ ἐδ ρτ ἐλνζφασιμ ἀποϑεμοτοὶ τὶ μνσήξι ὅχε νὰ 

ρὃν ϑύύσιν εἰς δύμννσιν ,τρπρυτο φορθνθεῤτος βοὺσ ονεὶα, ἐγοηίλφ ἀψαῤθών τοπιλαίν οὐτῇ ἕορ᾽ 
' ἀξ διονυσίων. Αἴλλως. ἑορτὴ ὠδιωμίων “πώνυ “ἀρχαία. ὡκ τοϊσδγνπολέοις φαὼ βῆν" δ΄ πόπεον 

Ψὸν κασι φατ' “δ ἠϑεσκ ναημεμὸν πῃ ὃς πίω θυσίαν ραυλώνα δέ τιν ὡς ἔχ, ῳ φπιλίαφα ἀπίκτει τοῖς 

νον. καϑὲ (δα άβροτίον μέμοξϑόγα φτετίρτης. Μέαθωνομιάχρισ. “τοῦδ ̓οὐμῥαθωι μὰν 

σά μθμας τίω δι ραν φφατιαν, ἣν Διώτις δηρυύχου σραδηπσ᾽γαηδρ σοι περὶ πενταν ον ὑμυριάδαέ. 

᾿δλιὠτοτολίοῥακι, ῥονεστίον γυμυϑοϑι, δε: ἐγκεκαλυ θαι. Ορχαοϑιὼ ρλριῶτο ὲ οὐ δπσλοις 
ἐν ππεὶναϑ ων οοισ᾿ονήσγωσᾳ σ. δ ἃ δέον “δά πρεππέξφησι προί οντερῆραϊδοῖ ρτέ καυίδ σινὰ Τότον 

ἐΠΗν ζπμ πὴ, ἀσπιδοφορντων 4) ἀπλμυλκαλυτπτερϑς “πίω Ν γμίω ἀύβησε πίω δια βοχδὸς Ὥ ἀ- 

αι σις φλϑεῦ ἐδ. Ὑὀργ)βρείνο. ὅδος ΠΩΣ "καλϑτοι ον τολιὸδ' δγ ὦ δηλ ωσ' ἀθίω αὖ πὸ τέων “χε 

θοὸς Φ το δια Κι λῇ). ᾿Ῥιτὼ" ὃ κι φαλὴ “Ἰραζολοῦσιν. ἐγγοκον δαίωῖ ἀμιφλιμεφαλῇ. τῷ κω 

ὅσ. ἐσέλοιν ἢ ἡ τω τέω “τέων ορ λρσιν,ἰπρόστε ρον ϑιμεύπσλ ἐσμονοι, δα καὶ εν πολ αιγίῳ Φῷ ἐντισ. 
ὑεέρορό δὲ ἐἰμπροιϑενη δ ποσῶνι εΦῴρον. σι μφωτέον δέφασι 1 τίω σμυσοιξιν, πρῶτον σλνωτικὼς 

ἀπὼν, 



Νεφέλοω 
ν 5.» ς. ῖ 

6 7 εἰς ΟΝ Ρρὸ ταῦτ᾽ ω ὁ μφρακ" θαρῥ' ἐ μεηὸν κρεῆο λοῦ αὐροῦ" ὑπῶὶ ΒιοΕΛΑ 
᾿Κάσισήσει μισένν α αϑοκοὶ δ αλια εἴων ἀσί μῆς" τόν τς ὑε Ν 

ἘΠΡΗ ἀν ὭΩ » Χ “1υ1σ' “πτὺλοἰδοισ' 

Καὶ τ᾽ αὐοχροὶς αὐλᾷν νεαϑρικάν. σκὠπή! .τόςσι Φλέγεκϑς: πιὰ ρῶν, 
Καὶ Ἴ: Ῥ ϑακον Τοῖς πρεσβυτιρ ̓ὑπαν (σοιϑχ, προσίουσι, .“᾿ ἀμίλᾷ “ΧΡ 

Καὶ μὴ περὶ »ὺς στὺν Ῥὺ τονέας κακὲς ργεϊνιαὐοτὶ ὃ μηδέ ν ἀπό ρκα 
Μη“ αηγυδ σεώνΖ 

Α͂ ιρφὸν ρρι ἐμ. ὅτι τὸ αὐλοὺς μια λφοτο οι μῶν αἰ σλήσ' , ἐν τα γε τ αν ᾿ 

Μήδιᾶς ὀρχϑθρίϑες ἐἰσίάν 1. ναμδηρὸς ταῦτα κεχι νῶσ, δὰ νωμίωτ 

Μέλῳρλη)εϊσυύτβ πὸ ῥνι δῆ, φὶ οὐκ κόκφοῖτε θρουραϑηγσ. σῶν ΠΡΣΙΗΣΣ 
Δελλάμολυν Τὶ Μήδοντει πεῖν τῶπρῦ 'μηδέρ: μηδῦ α΄ πιηὸμ και λέσοιμ τος ἐν δεϑαν 

Μρησι και Ἴσοιε τέω ἡλικίαν, ἐξ'ς ἐνεοήϊο ξο φυϑης--- Ἀπ ἔεΝ 
ἄλ. Ε, ταῦ τῷ 2 μφρα εἰν “πείσει τούτῳ, νὴ Ν δυόμνσομ; “αι δοῦς τοὶ ὦ γοῖ 

. 2 

Τοισὶ ἰπουχρατλεσιν ἀξ: καύσεκα λῦσι ρλιτομαμαν Δ μα: σλιρωσ. 
γράφυτωι δὲ 

Διὰ λλ᾽ ἅν ταρώμος Ἂν δανθὴς γυ μμασίοισ ΑΥ̓ΤῚ ψήσ' ἀφαυνίζν. 

Ουφωμύλλωμ ἱ Θάγοξ ΡΘι ὄολει ξαΐπελ οἱοι “πε ροϊνιω Μάλφβλεθόσ. αΨ 

ὁυδέλκόμ, ἡ τεριπρα ματίστλιος αὐτιλογεξε οι .“1. τὸ τοΐρωτι. μι" 

Ἀλλ ἀσάκαϑε μίαν κου τρύν, τὸ Τ᾿ μορήσες οἐτοθριξά σ᾽ Ἀοβολ' ὃ ἑλεῖ 
“δος ἀφ ροσδέσι 

Δλεάζψν. ἐπεὶ 

τοὺ μη Το ὁ“ 

Φροδν: τισιθι φόν- Το’ [πατίι μά οι. οἵ τοϊάσι “πιλέσισσις. δι μοφῶν. πιρικιλΆς διαξαυδ μ᾿ 
μοι ὀσψῳ δέαν. κϑδολίσφησιν «ὐδέμοισ. ἰσαυκ μάγοις πτέσιῶδεσε μβόλιμφτινες. βλῃ χρτα Σ τίσ ν 

ωνα. κρλοὐδαμῶς τὸ τρόπον. Βλιτομάμιαν. Ἰβυρόγ' δὀγωλελίτον μωρὸν ἀινοῦ δεϊι λάγανον. (ὦ 

᾿ κότωσ' δῶ πεκαλοῦσι μὰ οὐϊιαλέσενοι πρὸς ἀξ δγότι μϑν δΩ ἅπαλι με ΑΝ Ὁ μοια-πείσεοϑοι! 

ὀξσόπι “διότι δὲμετὸὶ τω ὁμοίωσιν οὔ τωσ᾿ ἀὰ ἔμελλε ἱκαλξμϑοιι: "καλουσιμᾶρικε. Τριξολωκ 

τράπελα. ἐἰωτο Ὑρι 'βάν καὶ ἐκτρωσπελθ’ σύγοεφτοι. αν ἢ “τῶ σκιλεραλιρὴα ππείδφυνται κὸ ἃ - 

πόθλετα κοὺ ̓αὐθμαλα. Τλιρφαντιλογᾷετοιτρ πεν. εἰ τονλέφου: κοῦαντι λ ̓οπας σεπο!» 
᾿ ἐδῴου. τορλδμυα μόρου ἀρλτρ ψαι. Αλλ ὰς ἀἰιαϑεμίαν οὐ ταῦϑυν ἢ σὺ ἐπρίβιν δ!  Φιλόσοφεν. 

ἰῷ "7. γυμνασιον «πὸ ὑκαβέμου “νδσ' κατωλάψαντος τίω ἰω τῆσιν ἑαυτοιπρὸ ὃς ισκ δίω “Τῦ) 

τόπαυν-περὶ αὐδὰν ον μπὰς αἱ ὄντωσ' ἱφαὶ «λαΐαι φβλϑεῦ "ὦ καλού ται μοβίοι, “ὼν “διλανονῆρ 

τι γαϑίωυ αήον.ὺ “ὧν δὲ τέφανον τῷ καλάμου προίκθινον ὡς ἀταλούςε ρὸν ὄντα νβὠπερίργον. ̓ ὅτ 

αὐτῷ σέφον ται ὁδγόσικουροι. αὶ τῶι μοῤίαις. οὖ ͵ ἱφαὶ ἐλαΐοα ἣν ἀϑίω κα σ ντῇ ἀκ γυπηλᾷ 

μιοθίαι ἐκαλοῦψτο. λέγοισι γοῦνότι ἀλι ρρόϑι ὃς ὁ ποῖ ποσεισῶμος ἡϑέλισεν ἐκκόψαι αὐτοῖς. "δὰ 

ῴλε ἱλαίασ δυ ρϑώσησ, κγιίώωι Φὶ ἀθιωυᾶς τίω πϑλιν. ὑδὲ ανοιτεῖ νασεῤνπέλει νὸτωύτησα 

“ποτυχὸνν υπλεῖω ἑαυ δ νισλ ἀπέθανε. τολδὰ τὐήώ μορίαι ἀλαῦμ ὡκλήθεσαν. ἥ ἡ διὰ πάντα αὐ 

ἐρώπορ κικπη δον ἀλιίδας αἰαὶ γι οἰ οὔ μέροσηι “ἥδέχεν ὀρπνποιναθίωλαμα. κῷ' «μον " πο 

ἐλαϊουϊλάμξανον οἱ κων τίσ. Ἐ ὑπαφυήουτο δὲ ἐνξρλγυμνασίῳ δένδρον. εἴο;σδὶ (ὦ πέις ἀσιιον 

μϑῥοισ᾽, ἀλᾷψα μϑροισ' εν ν Ὧ ἡ ἡλίῳ. «πρίν. 

Δ 11 



Α͂ ΡΘΕ 
Καλωμφιλικῷ. λιδιλθά Στεφοΐ μὴ καλμωλυκῷ μᾷ σφ Ῥρο ᾿ἡλικιωῖσ: 
περί οςδηρ πη σἐφα' ἣν 
Αϑδδῥδοσβούρον Ἰδεν τε Μίλοιξ ϑ ὅζων͵ Θιἀπραγμοσυν ελαϊκ Φυδλοξολύσι 

φανοδοϑεκαλώμῳ. Η Ἰῤὲ ἐνώρᾳ χρῇ Ρ̓ δηρτ αὐ πλατα ἡ “Πιλέψι ῥυρίζεε- 
Μέαίιθ, ἀδοσβοτοίνηνπα Εν ταῦτοι “ποιῇσ' ἃ 2 ) φραίζω 

ρέμιξε “δῥάπρα παοσωιύνσι Καὶ πρὸς “τούτοις ρ0 σέλρισ ηὸμ γοῦν, 
ἀπραπμϑσυιν δέφιὸν ὡσ' ἐ 

ἀρισοφανες ὀγραμμιατι Εξῴς αὐεὶ οὔϑυς Αι πορρόν: 

μὸς ονἀκαδημίᾳ φυόμα. Χροιον λοῖ μπρ αἰνῶ μους μερίλου» 

ἢ ἐ λϑύκη δὲ ὁμοία ταλατον Γ λὐῆαν διμριν ππυὸμ με βίλαμ. 

νῳ. Αλλωσ. ̓ἀπρα πιοσιων Π 
0 “" 

δ, δὺσ' αὐδυδ' δῖον πούσισ' δ Ἧ θήν ὧν φὴς αν ὑνδδέατρ οἱ ον, 

δγασ' ὄφων κἡ ἀσφαλέασ. Ετυταδοΐψσ, "πρῶτο ῥϑρ “ξ49 

ὰ ἀπραπαοσειύης͵ αὐτντῦ)η Χ ροιρϑ ὠχραν ὦ μουσ μεκ ῥοῦς: 
λναραπαοσιισ. Κδέμον Σ τῆϑες λήϊον “λυ ῆαν Μερρίλην. 
εἴζ4,αντὶ τοανέμου “πνέτ Π 
ὀνσ' κιαλαίιξ κοὐπρύμα, γὴν μικραϑακω λὴν μερί Ἅηυο. 

διὰ διφύλλων ἀσιόνγασ', γ"θσμα μαιερον καλσθὶν αι πεήσε!, 
ὡς τῷ πρρφλαλᾷ τὼ Ζ τὸ κϑὲὸ αὐρᾳφὸν ἐπ κα κὸν ἡγῶαθς. 
ὅρα, δῷ ψινοίζᾳν λίγ). - 

διΘεόμρννς ἐαύτι δ ων Τὸ καλὸμ δεῦρο δὴ ηρῦσ' πούσχοις, 

τών" Ην ταῦτα “ριῆς. Τῆς Ανχεμ
άχον 

ὑωϑεσισ' δ σγτσλῆσ' ἐκίμα! --Καταπευγϑσ
ευύης αὐαπλήσειες 

Ἅων ὁμοίων αιὐασπθιξικ αν ΑΝΤῚ ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ. 18 9 
δείι πέντε. ὧν τοὶ μάρττ δ 
μεηρα ἀκατελικπο. ᾿ Χοιόκαλλίπυρ)ον συῶλαν 

περτοιρυικ διϑύκατορ, μο Κλεν δτούτχην χυποωσιοῖμ 

νόμεξονο σ “τοῦ ραυτέλουτον 

ὀνομάζετωι. “δ τελθυτάίορ 

ἐφϑημ : μφίσ᾽ ὃ καλέ του πε ρομιακὸν ὡς ἄρμταιὰν ἀλ δ τέλᾷ δύο διπλιῖ ὑλλῥεψάρχαι “αὶ 

ων “ἰλθ’ τῷ κωλου᾿ (3. νενδυκῦμι- Γλῶῆα αν βαια. ρῶς ροσοιδισ' ξΞυμιβολεν ον μὰ φλνα 

γολογόν. “δδσυγὶν μεγιλίω, Ἀ ἥλω τοσηκίριν. ἃ δὰ τίὼ βιφιὼ ἕξ ῥοπυιὴνμεγίλίω «αἰοϑεὴ ὑ 

᾿μοριομτο αόβρόσ. ̓αὐρεἥετωι δέες τουὲ ἡαϑίμνεουσ. Χροιαν ὦ ὠχρα: . διὰ τί ἀπαιξίαν. 

Ωμουσ. “Μικ β '-γράφ(γδλεποου κοὐ λϑυϊωούς. διο! ῬῬαγυμναφωνδιἀριῶμ. Ὑήφισμα μαι ρόν. δέω. 

“πολυλογασ' συγ ἢ αϑρϑν.αντὶ πρμεγολι ῳψηφίσμωτι γραψ4σ. Ἰῆς : αὐτιμάγον. . οὐ τοσ' ὧσ' 

ἀραῖος αλϑῦμο ΡΦΘ’ Κϑλθελυμανς ἱωμιῳδε ται. δύ περθ ὃ δὶ προνοίᾳ κωμῳδου όψθ᾽,. ΜΠ 

“τὸς ὁ ὁ ψαδαϊι ὃς λεγόμᾶμθ᾽. «γίντοὶ ρτοςῦ ὁ Ῥαπεζ  τησ οἵ ον μέμνντοι ὕπολις «δέμοισ᾽ ἫΝ ̓ἰσοθιογράτ 

Φθ πα χρὴ διαὐ σι λδμόρφρ. Ω ἱαλλίπυργον. ἑσπέρα, ὄιϑεσισ' μύλους “ὁ βὸυ ὃ μεσωιδ;-- 

κὶ αὐπίοφο Θ᾽ ὁμοία τῇ β΄ προρρμϑέσιι σροφῇ: ἐκκώλων ΘΙ ΜΒυμαν ὕλμεμι πιλονων.ὡς ποὶ (ὃ, 

δροφῖς καϑ ἑκατιν ἐλόντων͵ δέϊι α- -σλίω στῶ πέμπτον Ὁ ὩλῬιην κρὰ δεϊάμβου συγικάῥϑμου. 
καὶ “τῷ ἱβδύμου ὑκχοριομβου ἰάμξον, κοὴ αὐτιασιίςον . φ 

Ἐν ἐκϑέσει δὲ 



Νιφέλω ᾿ 

ἧς ἡλύσου "τοῖ σι λόγοϊσ: 
Σώφ βον ὀστοῦν αὔϑος. 

ξυδεώμομες δρᾷ ἧσοιν οἱ 

“Τοτιζῶν τίς ἐμἐκῇςς 

Τῶν προτίρωρ πρὸ; οὐμ ποιῶ ὌΡΛΑΣ 
βρυσή, μιοῦσοιν ἔχον: 

Δᾶσε λέγερτὴκαινὸν ὡς 

Ευδυκίμικεν αὐ. 
δίέμον δέσοι ὀζλιυμώτων ἑοικεδιμ πρδφαὺ Ἔν, 

-ξιπρ αὐλοῦ πῥραλᾶ μὴ γὲ ἐλ βφλήσῃς"-- 

Δι", ἡ μδιποαλἐγωγὲ στ! )9 δ τὸ σσλιίγχῇ κἀπεθυμεν 

Α͂ πρὸρμτοῦ παῶτῆμαν τίρωισ νὼ μιουισιαίουτοι ράξαν 
ἐν δὲ ὑήων μδρ Ἄόγον δαῦ τοῦπϑκλήϑην: , 

ἐν ποϊσιῷ Ρ "π σοισίν, ὅτι Ω τισος ἐπτένόησοι. 

Καὶ τοῖσι νδμὸ ΟἹ ταῖς δΐκαις τοὺν ἀντί αὐτὶ λέξω 

Καὶ τούτο λ' ξμῃ ἡμυρίωμ ἴράξιον σουτάφω: " 

Αἱ ρούρϑροι "ὡς ὑονασλόγουσ, ἔπεητανικῶμ" 

Σκύψαι δὲ τίμ -ακέϑευ σὰν κ᾿ σέτριθεμ ὠρολέγξω 

ὅτι συϑέρμῷ Φησί λδαϑς πρῶτον δα ἐάσειν: 
Καΐτοι ένα τναΐ μεν ἐχον ἐγᾷς ταϑε ρμαλυξα: 

Δι ὁτὴ κοί ςν 721, κὐδο λὸρ Ἴποι εἰ ἐηὀναγερα: 

εἶδγ. Ἐσίρισ. υὐϑὺφγρφσομεσοι Ἵ ἐχν λαβὼμ ἀφυκν- 
Καίμζ' Φρασον. εν ἢ το δὸς “αό ἃ τὴν ̓αὐεροιο 

Υυχὸν νομίζς, εἰ ΘΕ. 7’ ̓(Δσλείρουσηνος τον ησεία- 

Δι: Ἐ)ν αϑρ ὁδόν κα ἱρακαέσσβε Ἀτίον ̓ αὐέρα κρένω. 

ΠΙ ἡνχρὰ δῇ ταπσώνντ εἶδες ἡραυελφα λυξὰ 
Καί τὴ αὐόρφο τεῦ ἄν: Διτκῦτ' ἐπ: ταῦ τικ να 

Αῷ μεαν σήῴκων οἰ δὰ μέ ἐΆβλα λοιώγωμ 

9. 3 ’ ; ; » 

ἐν ἐκθεσεί δὲ 1χο, δυο “ἀ μῷ, 

(σι πέρα μεφοικαταλη- 

κτικοὶ ὅμοιοι τοῖς «ζῆσ'. ΠῚ 

τ τίλᾳ δύο δ) τσλιῶ ἴξω, 

γενθυκύμα ἘΝ ὡῳά τ λρην λ 

χει τίλθν. Καὶ μδναποῦ 

λιγωγπνιπμίω ἐρϑεσια ἑ ε 

τέρας δὺτολησ' ἀμοιβοίασ' 

ἐκ φγωνίαμβι κῶν τιξα 

μέ βωνί, ατοιλλίωτικ ὧν. Αϑ 

ὥντελδυτοῖος, 4 τινὰ “ῳῷ 

μίω λέγφοῥμα διρυύπρω 

ωτος ἄνεμ!. “Ὁ δμίσρεν ἐπ 

“Ζοονοκτειομ- ἐπὶ τῶ ᾧ αἰλᾷ 

δ πσλὴ “ω γενδυκὕγα,. 

ἕὼ ὲ «Ἴων! ὅτι “ποι αὐηρυδὶ 

ἡ Πηριώνιν " ὅτ τοὺ ἥονας, 

λέω μὰ υὐ πείνταις ἡηι- 

ει. Κι αὑ τούτο. “ἐτινάλα 

Ρβόντω δ)μίω Ὁ ἀδιίιῳ 

λόφωι νεΐκαν. ΤἋ δὲ στο ψοι, 
πρὸς ὃν φ4θπείδιν. Κά 

κισονῦβι ἐψοὶ δλκλχκνροι 

τὸ σώύμαι τοι. «δειλόπουπινδὲ 

ὅπ. “λυφευρ. Μέσιν 

ἔχω. "λαβώνσεὰ αὐνδιτα ἴ- 

χω δύθυό ἡμέσινλαθών.ἡ ἡ{μῈ 

παφορὰ δὲ» ῬῬπαλρας 

τῶν. λαμβανοιϑῥωμ εἰσ’ “Ὁ 

μέσρ κ ἡ ἢ ολϑων. δὁδὲ 
δὐθυδ αὐτὶ “τῦςν ,άρχβε:. 

Η͂ ράκλφα λετρά. Ἦν βυκόςφι 

σὶ δ ριφαισον ΧΡ σωριαν ε 

γάδοῦ νας ἐραίιλέ ραν 

ιφ μῶν ὑδάτων. δ ψᾳ τοὶ 

ὑφμὰ τινί φασ ̓ἐρακ λα 

γάνειϑιμ. οἱ δέφασιν ὅτι τῷ 

ὁρακλῆ Μϑ πἰσαντα, ὁ ὠθίως ρὲ λουτρὰ ἐσπζφῆκορ ὡσ' “πείσειν 9’. Ἱῶϑὲν ὑφ μοπύλῃσι 

ϑιὰ “λαυκῶπιδ' ἀδήμα. ἐΕ οἱᾷ ϑῷμα λοε τρα ς πὶ ρὰ ρὴ γυπλιν! βαλάατίρ. 

Α ΚΟ. νεαν! σίκων. σ᾽ ποῖ το ἀγυμινείσων νεανὶ σκὼν λαλουντων. δ δύγδνῶν δηλονότι . 

, ἐπὶ 



Αιοιςοῷ αὖ ουσ' 
[ὦ “ ιν 9) ». ἡ Ὶ Θερμυναηλαδιοσεφκκεβ ν᾽ ΜΠ ̓λβριρηόβα λα ἐῖον τριδεκεν τὸ τ ἐπωλαύξρας. 
εὐ ὀνἀκαςοσμετωβυ ϑαρὲ 

ὩρττΣ γαον ἀδνξι τ ψάγορῷ εϑδαῖι ΔΗ ἐσιἐγωδξπσνοινε: 

Ξ|Θ᾽ πρὸσ ἄμωμα ϑῆϑε Ει ΟΣ πορμηρὸν ἦν, διμηροσ' δέσποτα ἐπι φ.: τ 
βίων. “πνὶσ δεν ερλ πελίου Τὸν γέοῦ ροξ “ ρυτὴρ αὐοάδὲ φὺς συφϑσισανξ. δ 

ἜΜΕΝ δλρβλεμλις ἄμμι δι τ ἐν τοῦϑεν εἰς "ἱὼ γλώῆανἦν ὁδὲ ( 
βόν διὰ σωφροσιμνμἑφμα 

τύτενκηννμ χώραν. Α΄ χδν ὄνφεσι »αύναι; Ῥὺσ μέχσάσικ ὃν τῳ δὲ Φυμι 
ὁπυλόδέχετο σωφρυ Καὶ σωῷ ροβ' οὐ φησι χνοῦν: διὠοκακὼ ὁ μεγόφῳ:. 

ὠς πρληντεὶ πυλυ σὴ ἐπεὶ σὺ δυο κυ σωῷ ρον εἶν κι ν “πώτοτ εἰδοσ' ὑδὰ 
Φλυγωαικ σ᾽. ἀκάξον ς ρα ἥ 

ἊΣ ΝΣ κδμὴ δοιὰ Αγιϑὲν τι ϑνοό μὴ φρείσονοκαλμζξελεγξ᾽" ἐσών 

σῆσ’ “πᾶσκι,αδλὰ δγαβολε ὋΣ 'Πονς «ὀγοιῶ “πη λὺς ἔλαβε γα ρογτδμιαῖ
 κυξ» Ἷ 

γθ'σαρϑῥησ' σι ἄρα ἐπελεὶ εἶδε Μά κ ῥα; ἀφ έῖον πκιβδτέλαβ ὁ δικοιικοδοον εἶ: Υ εν 

γισε βιασοιοδ εὐπίω,δὰ.- Υαύρίον δι ζκεκλύ "" ἤπλῶι ὑτοίιανσροπρλλοὶ 

Ἂν ἐς τὰ εένουαε Ε, λυφε ΓΣ φρνηρίαινν ἀλλ᾽ Σμὰ 5 δῦ, ὅμο: τς κα: 

γυμνωσοις, ἀφῖκον αὐ νὴ Δι Καὶ τίωϑί τιν δὺς ἔγεμε γα πὸσὼφ ρον ὑγσῊ λϑὺς» 

αὐεχόρμσιν ἐπῶν. ὀδγίκοι! εἰ φεεκῳ τὰ ἡρλιῆου σά ρυϑγὸν ,ᾧ ὁ χετθον ἡμ ΜΗ 
οσ'᾽ ὁσώ ϑήσμιὡς δὲ ὑμεῖλον , ᾷ 

ὑαῦ ϑηθίων διαφϑθρεοδιοὶ . : 

ϑευὶ μαχραραιν αὐτιὰ ἐχωρίσι στιν τῦ ἐφκιέσενιυ τῳ ὄερμα. οὕ τὼς ἵφνη ἦν μι ἰνϑαθον. ΑἹ ὅλως 

πηλόϊδ᾽ φύίκον Ἂν ἀδλῷὸν ΚΡ πωβίδε σι τελα μων! ϑυλοφονσειδ, φινρᾳ ἐσ' φθί αν, πρὸσ' 
δύρντοι ὃν ἄκρρθ. οὐ οι. καϑιρεττο, “ἰεδθον ἱωλ τὼ »ϑήραν τῷ καλυδῶνου ἰμαύαρον “λ΄ 

ϑωὼν " δὐρύτῳ οὐπυτχοίνᾷ κοὰ ἐκ τείνᾷ τοῦ; γα ἄκων. πελιν οὖν ὁπηλϑδὶδ' ἐμφϑίασ "φυτὸν ἐσ’ ἰαίεδν. 

πρὸς ἀϊεαφεναίθικ γέντο ὥκανα ἐρδυ πὶ αὐ αὐ σ 7 ἀουόκμᾳαὴ ἡ ἀκάςου γωὶ Ε ἐραϑεῖο σεώπηλο μάνα, 

σοὶδ΄ ὠὐτὸν δγὰ σα βοσιιθην σωνελϑέῖν αὐντῇ δ ἰμαται ψδϑλύγαυ το πρ σἄκα, ὡς ἀπε πειράϑαντι ἐν δ΄ 
ΕΛ δέ, κιτένφοι μϑν ὃ δ κανῆρον, οὐκ. ἰξουλίου. “γέ διαύτῥνε εἰς "ἦραν εἰς “ὁ πήλιον. "ἀποκοιμηθεβηοι 

δὲαύ δε ἄκαξος ΩΝ δισπῶν, Δτίω μάχαιραν ὑπῦ ̓τίω κόπρον Ῥ βοῶν κρύψγασε ἐπανῷ, λάτν. 

ὁ δὲ ϑβανατοὶς ιοὴ μὴ δύρωγ τίὼ μαζρρα τ ἡμεῖλον ἀσπρλλνοῦς κοατολᾷ φϑὲς ὑ ὑπὸ - κοντοιῦ τ 

ρων: σφ δὲ ὑπὸ χ' ρὼ »θ’: ὃς Δτίαι ἡ μάλεωραν ἐκιζατήσοισ' δίσίσιν αὐξρῇ. Ὑ πίρξολθλοῦ "ουὴρῷ 

Ἀνλνϑποιὺς ὧν, πτοῖνν πτρῶρς (ὦ. οὐ γε χαλκῷ μόνον ὑοῦ» πρϑσ' τωρ λυχιωμκατώσκθι ; 

ἰὼ ἀλλὰ ἃ Μ ὁλιξδον οὐ τι: “γα. πολυ Ιβάρθ’ ἔλοντες, ταλέονος ἀξιοιὼ ὥσιιν οὗ τως ἐππώτοι τουδ᾽ 

πριαμθρεσ. Κἀτώὠηλι »" σείε᾽ αὐ. φασὶν ὅτι χουδ ̓ ανοβϑῴουσ' ποῦδασ ἐκ το πιλίως ὑθότις 

λαμβανεσὰ περιέίμινε ϑγη: Τὸν αὐδὴῦ σώμα, ξουλομϑδών αὐηρυὶ ἀϑανάχους χρεῶν. (Δ πολισ 

{ιοῶυσε. φυὴν ἀχιλλία ὀῦρττεκ οὔσοι, ἐπεθεκον εἰς “ὁ πῦρ. κῷ γνοὺς ὁπηλαῖδ' ἐξόμσεμ. , " δὲ λυπη - 

θέ! στ: ἀχοθίοϑη. Αἱ ἐμὸς εἰροτις εἰς λέβρντα ὕδατος εὐεβαλε τουδὶ τυ πηλίως ϑονυλδμους γνῶμαι 

βουλὸ μϑμη θθννηρ! εἰσι «πέρουσ' δὲ ες πὺρ ὡς «πολλώριθ Φησι: "οὐδὲ πολλῶν δγαφθαροντων, ὠ 

76υναία τῆ σοι τὸν πηλέα νὴ κωλυίσο τὴ τὸν ἃ «λι: δλία ἐμθληθήρο εἰσ’ λέβατα..  σιφοίελισ δὲ ἐν ἐγά- 

χιδλέωσ' ῷ αὐοίς φησιν ὑπὸ πηλίως λοιδορηϑέξσοιν τίω θέτιν ματον Δ “πέρ αὐγρ- 

δ φυλθ’ 



Ἵ ᾿ Νιφέλων. 

δυδάδ)οῳ ὶ φρώμαυσί, τίῳ γύϊα τοῦπαιννυ χίζῳ. 
Γιωὴ δέσμαι μω ρσρδιη ρα ἰρφισὺδι ὥκρονι “πασυσ'. 

Ε. Σκέψαι Ὁ ὠμφρακὶ ἱῳ τρί σωφ βδν εἰν εἰ“σπὶστα 
Αἰ νεσννἡδονοῖν ϑόσων μέλλεις οἰ ποετρέϑιο 
Λαὐδοριευμαιζ᾽ χοβαβ, ψων πξξικιλιι μίαν: 
Καήποι Τί σοι ζῃν ἀξι ον τούτων ἐαθφερηθῇσι. 

ἕιεν: "πρήμερτῶϑερ ὁ ες τὸαφλφυσίως αὐκεζ, . 

ἣμ σὲ βΤὸ (ἡ ἱροίαθη δ᾽. ἐμοὶ ἈΛΕΘΑΝΕΣ “Τἰνκατιλη φέ", 

ἁνρλωλ Ν ἀδιρμποςὰ ἔξ Ἀέτοιν. ὀμοΐδδ μι λών, 

Χρὼ τῆφυσειισικί ῥΤα: γέλκνόμιζε μηδὲ "αἰρᾷ: 
Μοι λὸσ' δὴν πύχν» ἀλδε,τόδαμ τερεῖν͵ πρδρούτὶ ̓ 

Ωσ ὁϑὲν ῥδέκηικας . ἐτ' εὐἰσηὸρ δ᾽ ἐπανεβ εγι εν. 

Κἀκεἶμοσ' ὡσἡἥων ,ἔρω τόρ ερὸ γαυοι κεἶμ. 

Καλ τοι συθυμηὸς ὧν, θεὲ πῶσ μᾶζομ αὐ λιώσυο: 

Δι τίδὶ ἀνξοιφ αϑισδεοθῥτε πενϑόμδ᾽ σῸ! υτεφφπὐγελθῇ 
ἕξ τιρανώμδλίγ' μδμμύρύπρωκῖὶ εἴμοωω: Ξ- 

ἀδΗμδὶ ὡρύηρωτοσ!, τί πείσωτοῦν ω κομ, 

διυτὶ (δ ἄρ αὐ ἐπ μέζον παϑώϑοι τούτου ποτί: 
εἶδε: τι δὴ Τέρεισν ἣν τοῦτοι Ἵ κυδὲς ἐμοῦ, : 

ΔΗΣ' γ᾽ σομρμ»τῇ ἐδϑγλοιαον. 'φζρι δὰ μι ΦρᾺ ρδ' σΌΝ- 

Σιωηγθρᾶσιν ἐκτίνωμ». ὩΣ 

διῈξ ψρυπρόκ των" “δε πεέϑομοι - 
τ' δοῤγραγῳ δούσε Τίμων, 

Αλω α΄ Τοσ' γοῦν οὐ γον δωιναπὸς ὦ λόγοις γικῆσαι αὐγοὺσ' «ψαντιόν. 

τοέφυλος δὲ ἐ ἐν ῳ “περὶ 

ϑεασουλίασ' Φισὶ χεί ρωβεε 

σαν ὄν τον ν ἀρρονομίασ' 

ἔμπειρον βουλόμϑμον Ἂν 

πηλία ὠϑοξορ δοέθϑαι,μα 

τα πέμψαι τίῳω ἀκ τορυσ 
ϑυλουπέρα “τῦ) μιν ρμιιδένοσ' 

"οὶ '"λόφυσ' δὲ κατε ἜΝ ὅτι 

κὐδλε γαμῶν τίωϑέτιν πα 

διὸ: δγὸς δὲ δὲνιτος ουυταβοδε 

δὲ θα μιε τύμβου κοὸ χεῖ δ 

μῶνος ἡξουσιν. "τοῦτοι Φν, 

μίσοισ' σπιρυτάρει τὸν .χβὖ 

Μομς ον ᾧ ὁ δευτουποδλὰ τοὺ 

πνϑύματο ἡβαίρια. κοὼ δι 
οἵων! πηλέ; φιλομήλαιν. ἃ 

στῶς ἐπείοραπησεν ἡφαμν, 

Σ᾿ ναμωρυῤθών, καὐόβρὶ σωνασιαὶ 

ξένῳ πρόρμῆς ν- ινάμωρος 

ἣ ἡμεμοραμέμν. δῖνος ὴ δαὶ 

δύλδνι εθον δισιληνός, “νάμῳ 

δ δυὸ φρρνηϊεόν. κρόθνιπ' 

“πο; δὲ ὁ μέγας λῖ ροσἰυατέ 
“πἰτωσὶν λαμβανομένου 18 

ὑπῦσον. Κοήάβων. ἐν συμ 

“ποσίῳ ποι ψιονῶν δὲ γιοῦ 

“ον. ἐπηθέσον λέβυται "ἡ χὰ 

λόψανον “τῷ “πύμειτεσ' ἐπ 

νέβαλομ"» κειὸ κΊ ὕσπον μὲ “ 

20. ἀπετέλουν ῳ πον οἱξ 

Η ῥαφανισίνϑῆι οὕτω γὺ 

τοὺσ λόνττοισ' μοιγρὺσὶ ἀκι ἰζουτο. ̓ῥαφανίδχσ: αιμβιζνοντεσ' καὶν ἐσοὶν εἰσ’ δὺσ πρωκουσ᾽ »"κ“ 

σῶν. τὺ ζ ρα Ἄλομτες αὐτοὺσ, πέφραν ϑερμὰν ἐπέηεοσον δαισείψουσ' ἱκανὰς Ἵ ἐργαζόμενοι. 

Τινκινώ μη. αὐτυτο τεῖαν εξῴ “νώμιμ μηδ πρωίογς ὄνεία. Ην δεῦρναρωκηρσ φκϑεσισ Φλδν 

“λῆς ἀμοιβοεία Ἧς προτίθενται σί 5110! 'αμβι μοι ̓ πρμεΡ οι αἰς αὐτοὶ ἐληίωτο, “Τέασει ρεσ'. “πὶ δ, Δονγπὸ 

κῶλα εἰσιν ἰαμξικὰ ὀκτωνιαιδεκα σήμε τρὰ ἀκαταληκτω. Ὁ ϑῶτον ἔβϑομον κοὺ εὐδέίοα τον 

φιμεφα. κδὲ ὁ δύκατον πιϑημι μερέσ. πευπεκ μηδέν αησν 71 ἀικιμδέϊ ἀηεν μιονόμεα. 

» δὲ σελέυπτοῦον ἐφϑημιμερέσ. ἐπι ἡ) τίλο δύο δυπαλοῖ ζω δενδυεῦ. " ὁ μὲ ., τῇ ἀρχ!. ιν δὲ 
ἱατὸ “ὁ πίλοσ. Η, Ὑῦνν. λόπει ΤΟ ἵνα ἃ εἰσ τοῦτο. ὅύο προϑέσεων. ἐλόψεισ. αὐτήτο ἐσ 3 

᾿ γικηϑησ' ὑπεμοῦ ὅτι οὐκ ὧσι ιαίεὸρ ρύπρωίοτον ἄνα. Τ βαποιδοῦσιψ,εἰσ' Φ ρῦμι 7) φασὶν 

εὐνὴν ἀπαϑ τείνήν ἡ Ἣν “αγιεὶ ον γοριν τήν» ἐπεὶ δγεξαὐ το ἐπὶ μαλαίειᾳ,. δὰ πρικιλίαν σοι μάτων" 



Αρισυφανους 

Ω' κινούμϑροι. τοντὸ ἁδιλον Δι.ἕξ ἂν ἐρυηρωίκτωρ'ἀδν, ἐλίγης 
πότερον οι ρθῆ ων λόγγ 

; 

Φηδν ὁμολ ὑγῶν ἡ ἄθϑαι, Καόδα μα ϑ» σ᾽ ἐκγήνων 

"ὃ νεανι σικοσ' ὃ ἣν λόγον Διιἐξερυπρώκτων ἀδεάραδα 

κριτής, ὃ χϑὺ μιζλον Φαί Τὶ ζινωκαιφοὺσοὐδὰν λίγο; 

ἐ ἀκὴν ἐμιίκειν ἠὲ ὁτ Καὶ ἤθεα τῶν ὁπότεροι πλείους, σε πέη". εἶ 
χὼμ λογὸς αὐτῷ! συγνα: ἴδῃ 
οὃς πουραδνθόμτι μοξά, Δι Καὶ δὰ σκοπῶ γ.τὶδὴ ϑόρασ 

νειν ρὲ ἱπέρρ. Πολὺ πλείομασινὴ γοὺς ϑιουσ', 

Θωιμάπιον: να εὐ ὶ ἑτοίμου δ᾿ Τ οὖς Μρυηρώκπους, 

δυχερῶς χοείσηναρὸς αὐτὸν ᾿ 3 
κοὲ μλ μαι ἄροιτο: πρϑὲ Καὶ τον τονὶ ποῦν ὅιδᾷᾳγώ κἀκφνον! 

μῳ" Ἰὶ τα πότερον: ι Καὶ τὸμ κομήτην “του τον. 

σύσημα καιποὺ περικοπὴμ ἀϑι,.Τί δῶτε ἐρέσ; 

αὐομοιομερὶς εἶχον ἰαμ, διε ἤωμε ϑώκινού κιϑρ οὶ 
δικῶν βμξω νἀίκαλιν 

ἔωτοῶν ὀκτῶ. ἐν ἐκθέσει ἡ κῦ Πρὰσ τῆ ϑυοῖν δὲ ἐκιϑίμου. 

λα ἰαμβικὰ δήμεακαν Θοιματρμ,ὼς Β 

τωληκῖικ τοι ἀφϑημι- ὅἘς Ἑξαυ ἼσΜμϑ κὦ πρὸ ὑμᾶσε- 

Μμερι: ἀχε τὸ δδύτερον κὰ ΣΥΣΤΗΜΑΚΑΤΑ͂ ΡΕΡΙΚΟΠΗΝΣΤΙ ΧΩΝ: ̓  
δον “ὸν δουτέρον ΣΥΝ 
βραχν ΠΑΝ χορϑώ- τὴ ΣωΤι δῆτοι »πτότερον τοῦ τὸν ἐππέγεϑοων λαρὼρμ 

,τρ πέλοι παεράγραφοι. Βούλει ηὸν εἦδν, ἡδυδοάσακ σοι λέγειν». 

᾿ Σβώσεισ εὐβύνεσ "εἴτομον φο,Δίδοι σιοτσὼ κδλαφενσὺ μέμνν ἴσως 
ποιῆσεις ἡ μεταφορὰ ἀπ 
ῆρ μαχῶν Ευμοιρθμώσε!σ' αὐ τύμιἐσ) δὼ ϑώτεραν 

Ἐπὶ ϑάτερα. τ μὴ ὕσερον ὅν δηκεϑίοις “τίὼ δᾷ τέραν κω γνοῖϑον 
μέρος τῆς σνάου δίαν δ, Στύμωσον, οἵαν ἐσ τοὶ μείζω πρα ἐγμμιαυτουν 
ψυιδϑοινγουπέρι δμινα τω δ. σα, Α͂ ἐμέλφκομι τοῦτοι σοφισην δεξιόν: 
τριπεῖρον συκῶν. υπό 6," 

εκῶς ΔῈ} διιιΐοιν.  ΦφΦὦ χέὸν μδὲ οἱὖ δι μου καὶ κουκοδιοο μονα 
Ὶ οὖς  ρυπὸς ἃ κερδκγοῦσιν. Χ ΧοιΧωρά νιν οσμου δὰ 

καύχοαῦθα πιρράβα σὶρ βιν- Σ οἱ τούτο μωχο με λήσειν, 5: Ὲ 

ὑχε δὲ οὗ ποίντοι το " μέρι 

τῆς “παρα βοϊσεωσ'. ἀλλὰ 
ἘΠΙΡΡΗΜΑ- 

᾿ βέωε ᾿ ἐν ᾿ ᾿ Α 
μόνον τ ἐπίρρυμια ΦᾺ ποι Τῦς κρετοὺς εὐκόρδιωνοὗσίν ἦγε τὸν δογὸν δ ῥὸν. 
μαξάσεωσ. οὗν ἴϑος ἢ ἀξ 

συμβονλόνειρ, τὸ ὙΜῊΝ ἢ τ σκὰηῇ ον ὺσ σρμβούς: τίροντοιι ὃ ἀ μόρον τίλειαμ μ πω ραβάσει, ἀλλὰ 

νὰ μέρι τινὰ αὐτῶν. ἐπιὴ “ὁ ποιρὸν ἐσαίρρημα εἰκδίχων Ῥοχαὶκ πέρα μέζων ἰωοωυτωληκί μκῶνοι ς". 
ὧν τιλουτοῖος 



Νεφέλαι 

ὅ2. λυϊσὸκ ἜΝ καύων ιυλομιϑῦ μῖν φριίστα. 

Π [ρει τοῦδ ΣΣ ἦμ νεοῦν 6 οὔλειϑέν ὡ ὡρῳτοὺς ἀχόν, 

Υσοιὃν πρώτοισιν ὑμῖν τοῖσι δος λλοισ' ὅξερομ: 

Εἰ τρυηὸν καρὸμ τὶ κὕσοισεί μπέλξ φυλαξοιί: . 

Ω “τιμὴ ταῦ χα ἐπρέζέν, μήτδιλανγξπομρ ρὶ ρίαν» 

Ἡνδιγ, μα σητὰς ἡμᾶς, θνηηὸς ὧν οὐσρισ' ϑεοίς, 

Προσεχά τῶ τὸν γδώω πρὸ ρὲ μεδνοἷα πεήσί)κακα,. 

Λαιμβανων,ἅτ' ̓οἰνον οὗ τογλοῦδὲν ὑκσοι ΧΩθ οὐχ. 

Ηνίκάν Ὁ» αἡπτελαδαιβλαςοίνωσ᾽ αὐτίξμισελοι ς 

᾿Απποκοκόψντορτοι οὐ τοὺς σφενδὸν ππρήσο μος 

Ην δὲ "δλιμθάλου σωμν, ὑσομδν “βυ Το) τέγους 

Τὸνκῴα ᾿αὐΤό χιλάφαιν φροή᾽ ΨᾺ ὑ σευ δι 'ψοκῖ. 

Κἀμγαμῷ γρταῦ ὁσ' δ ῥ ξνήφαν ἴω φίλων, 

ὑσο μῶν τίω νυύκτοῦ πῶσοιν ὦ στ Ἰσωσ' ϑύλήσετοί 

Κανένα πῳ τὺ Χ ὧν μῶνν καὶ κοίμοωωκαν3--- 

Σ᾽ Πέμήϊετι ρα σιθι τηομετοὶ ταύεν, διϑυτίροι" 

ὧν τελϑυτοῖίος. καν, εν “ 

γύπῆῳ τυχέν ὧν μαλλογὴ ἴ 

πρὶ μοῦ, ἐαμιῶς. εὐ τιασπίιὰ 

ὴ αὐπιθνθείασ. αὐτὴτο Ὁ) ὑίερι 

ο “χοίί. ἐὅμνρθ᾽ μιπίρα δέϊτοι 

ὃυ μὸσ' ̓ὑπθτρ, ὕει κιμέια, 

ὅϑι!, αὐτὶ "τοῦ ἡ μήτηρ: 

Ὠφιλφοῖκ Ἣ δικωύίων συ 

ναηφνίζωνται μὰ συῆλαμ 

βαϑωντοῖτι κατοτὴ δέκιωι 

ον ἵνα δὲ μὴ χέριτι δοίιν γε 

ἰκαν κοὺ τίω ψῇ γῆφορ φί ́ 

ρᾷν ἀλλὰ “τοῦσ' ἀληϑείρμέσ', 

προσέϑείιε γεῦτο. 

Ἰ «κούσοσ'. λαθιίντωσ' ὦσε 

“τες οὐ σοῖο καὶ φυλοΐβιι ὡδὶ 

το ὀλασή σεωσ' Τὴσ' ἀμπί- 
δου. λίαν γορἴβιν ϑχερίς 

ὁ γαὴ αὐχμὸν πιίζφν αν ἂν 

τῦτῶ ξιρασίαν [κα τουπονέιν 

ἀφανίζεν. 

ΣφΦενδόναις. ὅτι ἐχλαζα ᾧ ως 

λῆϑος ὅαίν. ἡ μεταφορὰ ἰκ 

“μ᾿ λίθων κοὰ τῶ σφφονδονῶν. γελά δὲ τίὼ λιόνα ἐνπέϊν. οὐκ. ἀκύρως ἡ ὁ ππολήσυβϑδρ. ἐπειδὲ αὐ 

ϑοιτων δῇ καρπῶν ̓ ὑχιὸν γνετω. 

Τὴν φύτωτοιῦ 97ε εαὐγοκα ὅδ; μεπιλιᾶν τὼ νύμφεν. ἕν αὐγυ. 57 οί ἐπε! μὴ νεῖν δεῖ, αὐτόϑι ὧσ' 

ἡρόδοτοσ' ἰκό οΨ ὁ ϑελήσει τυχεβιὀνϑθοιμιὴ βλαξίσυτοις ἐκ ἣν γε φιλῶν ὡς πορρωτὰ τὸ ΤῊς ἀιι 

δος κὶ ὡσ' ἐπὶ κατάραν. .ἐπεκατα ράται. ἐλύγ γωὺ λησεύειϑονι ἡ μἰγυττ ος φἰοῳλ ος. δεινοὶ πλὲ 
μεν γριμεχανὰν αὐγυ ον κι ῥεθίερετος ὃ᾽ » ἀδοννκζούσοαισ. ουδεὶς ἰκαίκοεριώσ' δαλέ τοι τὸν ἰόνα 

τῶ ποιρι ἐρῶν εἦγν πῇ εσἰιχϑὺ αὐ "ἀζαντὴ ὁ ὑπονλα πράτ αἴ. 

Πέίμ-7 Ἴ: κορυνὶς ἀσιόν τῶν Ὁ ὑποκθιτῶμ. "κρὸ ὑκϑέσισ παῦρα τοὺς πέξαμέ τρουφ, ἴςι γι υγῦς 

ἑξᾶς ἰαμβενμα ἄν μέρα γ. εβέρχεταις δὲ δογοψοαδισά «οιϑμιῶν πὸς ἡμέρασ. οὕτω δὲ ἰρίθμοῳ 

ἀϑαναῖον ποὸσ' κἂν ἀπὸ νονμανίας ὁμοίως ὑμῖν. λέγετε πρώτῃ ἔσο ῥϑέου δουτέρα ἦτε ῥόψου» 

μέχει “᾿ δίκα: με ἐΡ πρώτιν ἐπὶ δίμα. ἕντο δευτέραν ἐπὶ δέκα. "οἱ ἑξῆς ἄχρι ὀκορῆς. ἡ αὐ“ 

τὴ δὲ κοῦ ὠκίς. με ἂν ἐνίκα τών φείνογτ:. "δικάτέω. "ἐνάτίω. ἡ ὄγδύκν ὦ ὡς ὑτυχν ἵχωον ὃ 

μὲν. κὐὗ ὁζῆσ' ανα λύοτι ἄχει δόυπέρασ- οὕ το γυὺ τδευδι Ἰρίθμοιν οὐ προιϑέντεσ, ἀλ7 

λἀφιμροῦ τεσ καὶ αὐαλύοντες μέχρι τριαϑκάδοσ. σὶ χρυ ρίς ἡγησοι μα ἐνὸυ πρὸς τοὶ τῆς σελήμισ' 

οὐδε οὐτο μού ρα, “μετὼ δὲ δϑυτέραν ἐκ. τέονομ ἐω χονπίοι ,τἰὼ τελϑνταίρι γῦ μενὺς ἡμέραν. 



᾿ἄριςοῷ αὖ ουσ' 
ο 4.» τ ἊΣ Αλλον. πίε». πιτράδ ὁ ἣν ἐγῳῷ μεΐ λιροι ποσῶν ἡμερῶν. 
3 ] . μ 

οὐπροαθθπίνν ὙἫ φϑινομγς Δέδοικα κα πίφρι κα καλδδε λυ δομαι-, 
ζω γάρφασιμ ἀϑηνεῖίοι 

μυτροῖσιμ. ἐξα πρῶτε Ἑυθὺσ μ᾿ τοὐτοιύττεγιξιϑεμε. τὸ κυ νέα. 

ἕωσ δουπίρασ' προτιϑέοισι Πὰάσ τις ὀμνυσ' »οἱσ' ὀφόλων τυγχίνω, 

Ψ ἱοεμίνου: "ἀπὸ βισκα. ΘΟ εἰ μοι "πρι ταν ἐν ὐπὸ έν μεφισὶκ ἀξολᾶν: 
δὲ ἰμάτης ἕως οὐνεακθεη δὲν 

κατης, δὲ ἐαὶ δίκα. ὦτα ἡ ἔμου μέηριαἴτε κοί δ καλαότου ϑῥου , 

μεγαλνι ὀκαῖς, ΝΥ" ὀἰεορῆς δωρμόνιε “χ: δ μϑῳ 7) νιοὶ μη ἡ λαζγς, 

πρώτις ἕως ὀκοσῖις «μάτησ Τόδώναβα λοῦμμιοιντὸ δξιφεν, οὐφασέποτε 

“δ, φϑίνοντοσ. πίων ἀτ ὄντω; ἐπολήψεϑλλα λοιδυφοῦσέμε. 
σὴν ων - νλνέαν: ἐπεὶ 

μεπέγει τοῦ, τε πουλομοῦ ὧς ὄἔδηκος εἰμ κρὼ δικοί σοιϑν  φασίμιοι ν᾿ 
τὸ τὸ νέου Φωτύσ. τῶν Ν ὦ δ} δι δε καί ϑωμ ὀλίγου Ἅ μοιμε λε» 

τὶν ὁ κὰ Μιμιτριάδκσ' ἐἰ περμμεμωΐθακεν ὦ λέγειν φάγε παὶδοσ: 
προσηγόρθυσαιρ- τῶ οὗν 

θκορὰνδευτίραν. ἐκάλοιωω Τά χαδι εἰσοικου κόψα ς ηὗ Φεον τιρπίριον. 

ἐννάτη φϑινονηρ. “τίω ὀἰιο Πα ἀ 7.1] ὶ παι ποῦ σωτρεψιοίδαν ἀ αασεὺ ἱφομου 

τὴν ίτων, ὀγδῦην τϑὸ εκὸ 4“ 

“χετων ἐγτορ,ζ- τίω ὀκορὴν 

πίμιπ "ν ς΄, «τὼ θκορὴν ἕκτην. Ἐξ πέδοι οτὴμ ἐξδύμην. Ἃς «πίω ἀκοςὴν ὀγδὺ " ̓Ζ συ τί ἀκοςὴν 

ἑνάγέω Ρ' ̓ὥτο τίω πρ αἰεορῆνῚ ἕψην πὲ "δὲ νίαν. ἐδ ἵ ὑπύκοι ἀπηντοῦ το. ἐπεὶ ἐν αὐτῇ σιν τελέ! 

τῶι ὁ μὰν νὴ ἀρ χὴν ἴλρ “το ἐπτί ρου μαηνδσ' τίσ σελήνεσ'. ὥςτε ἡβᾶν ἐϊιοςῆ ψίω τη “πύραυτο σ' πὶ 

Ἶ μη »εἰκούφ ἡ “ἡ δὲ θκορὴ ἑδδῦμα »τεγράσ λίγτωρ, 

Εμη μὰ γία. ἑνουμονίαι "οὕτω πουράριναίοισ ̓  πιρρἡμῖν σριακάσ. ὑπειδὲ συμβαινᾷ «ἡ αὐτῇ! κατὰ 

λόγον τίω “ληδ θ᾿ ̓"» ἐμθκι. τι ) "ὦ μὰ τυλίω; ἀπρδγδόντοι ς ἼΣς Ὑκοις ἡ “πὸ “ἄγθα, ἄσσον 

ὧσ' ὑπερόροιό. . δ ̓λυνπεϊυθούφησιν ὦ βκὶ ὃ Ἃ οὀικουμένερ ἕνην! νέαν. ἑλίβιν κα " ἱκαλουμένμς ἀρὲ “φοΐ 

ψομ»: ἕν δινία ἡγοῦ μιαν; ᾿κοδνὰ Ἢ οἷν τὲ . ρελϑᾶν ὃν μόνα εν: διὰ: ̓ ἡ δὰ ἀρχῶν, νέα. ΑἌλως. ̓  

καλυβϑών γεμηνία δὲ ὰ ὁ Ἣ τὴ μϑρ “σα ρελθόνγος μυνὸς ἄνα πίλος. ἀρ χὰν ἡ “τῷ ἐφ τ κί γον; ὑπ «ἡ 

πρίάκοντω ἡμι ἱρασ ΓΝ σελήνη, ἐς τρᾶς δκάδας ἀἰϑηνοἶδον δγοιρροῦσι. "δὲ τίω ἐδ πρώτην ὡσ' 

ἁμῶς «ποιριθμεοῦν ται. »τέρ δὲ δου τέρανοὑ τως. πρώτη ἐ-αὶ δίκα: δϑυτέρα ἐπὶ δὲ ἰκα. ἄχ, “τὸ ὃ... 

τίὼω γι ἐἰκαόα. οὕτω ἐιἀλοῦσι. τῶ δὲ εἰκ ἀδὶκ. πρώτωι, ὑσέραν 4 δεκάδι, τοὶ τίω μετοὺ τοὐτίω 

δ᾽ φοίμοντοσ' ἴωσβ ̓Φθλνοντοσ. ἡτισ' ζὴν κὸ »τἰω σὲ τριακ ἰδα ὅζην τε τοὺ νέαν Φασ. 

Θόημοι πρντανέια. ποὺσ' γαὴ δικάδασ τῷ χείουσ καταξάλλοντεσ σοῖς πρντωνόῦσιν ἐἰσηγον σποιξ 

γφ'αϑλπο ς: πρν τοινέιαι δ πὸ νῷ ἡ καλου μόνα ππρρὰ βῥωμαίοις ατθργυλα. μέμψεται “τῆσ' λίξε 

ως τὸ ἰσαίιράτησ' Ἢ «ὑπῇ πρὸ καλλιμαλον ποὶραγραζθἢ» ἐςι δὲ κὲ παρὰ τοὶσ' ἄλλοις «ἡ εἰκσισ' 

“πὸ πρντωνθα, (ὦ δὲ  ἀργύριόντι δαερ, καιτετίϑεσοιν οἱ δηκαζόμϑμοι ἀμφότεροι κοὐ ὃ ὁ Φόυγων κα 

ο ὁ δγὠκωγ. λλωσ. ὄϊκαρ. ἐκ τουοὶς. ὠὐ τοῦ! πο ἐσ Ἂ πρντονϑον σαυήτντονηὰ δὲ ἰω ὃ δυμιθσιθν τί ἃ 

ϑησοιυγοζφυλάκιον. Ολίγν γαρμμοι μέλ. αὐτὶ τῷ οὐ "δ ὀλίων Φρον τίζω λονπὴν “ δωνει 

τῶν, διὰ ὁ μι μαϑηϊοίννα δυλαδὰ τὸν ἡὸν δὸν τω λόγον. . ᾧ πε γιεγνῖυ Ὁ δέκα λεπῖντων " 

. ἈΡ᾽ 



Νιφέλαν - 

φικῴ: γισὶ, ἀλλα ὲ σοντονλ πριῖ σε τον λαβέ" 

ξ ; Χρ᾿ Ὁ ὑσβαυ μάζα “ἱὸν δάσια Ἅδν- 

᾿Καύμοι τὸν υἱὸν θμεμα ϑήκε ἡδΥ λόγρρ, 

Ἑκῶνον, ἐϊφ᾽ “ὃν αἰ ὁτίωσ' εἰσάλριτεφ:" 

σῶν Μεμαϑήκεν. τοῦ μὦ ποιμιδασίλεξησκρδλι 

σωὡς τὰ ποφύγοις αὐ ἡν χιν αὐ δούλῳ δίκομ: 
ερεκΚείμωῤτυ βες ποίσειν ὀσιδενφζόμηρ; 
σω.Π ολλε γεμιᾶλλον κἂν πὶ ρῶδὲ χίλιοι ττ: 
ΣΤΡΒ οοἰσομδρα τοῖν ὁ αίρτομομ εἴ 

Η͂, ῥῶτον λαβέ ᾿ϑύλακν ἀλφὶ ἐ 

ἫΝ δεῖνσιν αὐτῷ - "ὦ ΞΥ̓́ 

αὐω ὦσπε ϑαλφ "τώσω σὰν ὲ 

πυίιλω τίω καρδυπορ: 

Αρπώως διαφέροι τὴ Ζ ἄρτιτῶ 

ἀρτίωσ' ἀπεραἀκῶσὸ ἂρ 

τ ρα Υὲ αὐτὶ πὸ γῦ. ἀρ 

πίος δὲ πρὸ ὀλίγον. Αται 

ὅλ. πέλεν ὀνομαι δαί 

φιδνος σαμια το πο ἡσεσ αὖ 

τὴν πιρὰ Υ̓ ἀποολέν 

κοὺ κινᾶρ σὺ σερῶν. " πιὰ 

Βοανοΐ ω καιμτ ̓ὡβολοσώτοι. . τοιαύτηι ὡσ' αν ὅποι τισ ὦ 

Αν οι ἱπτορὸ ποόρλεια υκδ κοι, πύκων ̓ ἀδικἠα, εἰριςοφεῖνας δὲ ἀν 

υδὲν ̓ Ρ αὐμεῷ λαῦρον ἐραρισῃιθίτι β μανῇ Φυσι (ἡμίν : 
᾿ ““πιολη. Ὁ δὲ ὡς τε ποῦς 

μος ἐμὸν ἐηρέφεται μεμόϑεκεὶ ΓΕ ἐδ ϑὶω 

Τάσδενὶ σιόμικ δι πεῖσ: τ ἐκοίλφα, δ έν. 
ἀμφέκᾳ “λωῇ "᾿ Ὶ Βοάσυμᾶρα: «δὺ ταλὴ ἄμρεσις ἐς 

Λαὐμααώννηρόροχὸσ ἐμόσε. μέλος ἀμοιβοίον, Τὰ ὑπὸ 
μριτῶν. ὀκοσοίκιολοσι τὸ 

Σω τὸὰρ δόμοισιξγῃροῖσ' α αὐι κ ρόσ- μὴ πρῶτον, ἐ Ἰαμιβικῆς 

Λυρνμίας Ἀναμεν μελίλοψκακῶμ. ῥβάσιως. τῆν ἄρα δϑο βρα 
' : χιὼν αὐτὶ μιᾶς μαϊΐε μάσ' 

ὃ νι λογζομδμω) ν,κοὰ ! Τρ ολαὶ ́ 

που Ὁ πέρϑημιμερῆν. ὃ Μύπρν “4 ἰαμβιίοισ' δασεωσ'. κοὐ τρολοῖκοῦ ἐφθαμιμε ροῦσ. "πὰ δ 

ἐξασ' δύο ̓“μβικὰ τρίμετρα ἀκα τώλικποὶ. μεθ ἃ δικπυλιίιὰ περϑημιμερ πρία Υ̓ ἔγ" 

δοον χ Ἰωρἰιοῦ ἀπὸ  μάζομος τοὺ χορόου δέμυτρομ. ὸ «ψατον 4: ἐν τρίτων τρί τωρ δέμιν 
Τροι ὑὰιρ κατολνκήρ- χ “ζατον ἐκσῃ Ἂ ὀχδμου οἷν αὐντιαιοιξηνκοῦ ἔμγέ ἐεριτν τον ῥτον μὰ 

δ) τάφου. ἐξ ἐξ δύο χοία μβικὰ δέμεϊα, ξ ραλυκαποίλι τὰ ἢ ἢ’ σκωιδέκ αν ἐκλο θιά μ΄ 

ζον κϑὴ φσονδείου τὶ Ῥ τοι ασενσλαακὴ ἥρυυ τοποδγ αν  κὲ ἐκ. παίωνο; τετοῖ γὴν ῶ ἰάμβε δι "τ΄, ἀ- 

γατκατηζον δ με ρον ἀκατοίλακ τον. Ρ̓ τῷ δϑιωτυλιμιον' δἔμιεφομ ἀκαποίλακ τονοοὴ ", ὅμοιον 

δὲς. «τοὶ ἑξισ λα. ᾧντασέον δὲ περὶ “πούντων ἀκοιβίεε ρόν. Αλλωσ. “πὶ μὰ: τὼ ἐϊωπαλέωσ ὅθι: 

πῖδο ν- ἐπιφέρω γυ ἰὼ “πύλικισιν ὑτισ' οὐδόμκοκ. τὰ Φρύνιλος σανσύροις. Βοάσυμαι γονὴ ἀρα τον 

ὑπερχνον δυαψ. "ϑθικῇ ἡ περίπολικξ ρῶς Δ δγαλέμϊῳ σῇ Εἰδ. ὑπίρτοὴ δμιεγίλίω ὑπέρολον. 

Φασὶ ἡ ἃ οὗτος ὁ πες ἐμωυπεποιφν τοις εὐ ον ύνπὸ γερᾶσ ἐκ ξολσομαμ. ᾶ μφιμᾳ γλωξ! κὧϑ ἀπ 

θέας τῆν ἰμιφίκης. ἀκόλουθον δὲ τὸ δῦμοι σομύσει; αὐτὸν, ἐπι μϑῳ ϑοίγερα διαν δηιωισῆοισ. 

Λυσανίας: Ἅνων πὶσ “το πακόσ ὐΐας. εἰς “τετοεμεύνως δὲ προσενε γκῖέον “ὰὶ πρώταν "ὦ τί - 

σὴν ὑνλλαᾷ ἰῳ. πρὸσ' δὲ τίω ὃ ϑΉμὸ» ποιΐ αν “ὸν σιφοκλία Μιυκιτηϑνι εἰ λίμντὸ, Ζύῦ αὔους ἄγον ζι 
νκοβμάχαν "οἱ πικσειν! αν: Γ ἀφάφαν, 

'.,.. 



Α͂ οἰξυφουδοὺσ' 

Χροίαν. ὑς ἐκ δ ἀσκήσεωσ ὧν καί λεδὸμ Ἰΐχο» 
ὀχφιαἰσαιντοσ. δά εἰιὸ δὲ 

; 

-πωιροξυνουσι τες χροιαῦ. β ἔναθεν ὡς ἐμέ 

λῶν ιλόπεμμας ἸοΣ ἐσοὺ ἡ τύανον. ζητῇ "δδο. 

ἐδειγ' ὁβα ρνήϊεϊιόσ δὲ, “ἢ ἕξ θ᾽ οἴκων: 
νξοϑυμ δυνὰ μόνος. τί λέ Αἷὰ σου  ποίηρὸρ ΡΣ 

γϑσ σύ. τῳ} περὶ πίω συν Σω. ὅδε ὑκῶνοσ ἑ ζ δι : 

θεοῦ κοὺ αὐοῖ χεῖρα ἐχεήσι γ᾽ ον ΩΣ το 

“» ὀώϑοιμδ δ εν ποῦσ' ὅρ Ὁ» ΣΈ. ἀωλος ὡαίλος:" ἀλλ ν» 21 96. 
ἐναντίων διαλέξεσι λέπᾷρ Φω. ̓ Ασμισὺ καρώμ. ͵ ": 

πιλύγεισ σύ. 57 γοῦ' “ουσ' ἐ ἱ Ἂς Υ Ὡς 
ὡ ὥ: ἰὼ κνον ὃ ων Δσοκὺ 9.9 ἃ 

ἐνωντίουσ' κατα τσλῆζαι θα Ψ᾽ δῶ ἢ ΣῊ 

Λοίμεϑοι, τῇ; τοιαῦΐῃ φονὰ ΐ οὐ. ᾿ Ἵ οὔ « 

εύμιϑα, μ᾿ ,[ὶ αϑόμοφν ὡσὴήσυ μαίσον ἀνδευρδιὰ χοῖαν ἰδόνο. 

τύπον παρα ἀθανριΐοις αν Νιῶῦ οδυγ' ἰδιέιν εἰ ἰπρι “Του ἐξαρυντικὸς 
θι στ ̓ϑνοιίλεγον τί λέγεις 

ἀμ λδ δον, ἰνμδδικας Κάρνγι λογκδσ' κρὴ τοῦτο τοῦ σι χϑθιο Ν," 
Ρῶς- ἐποινιᾳ δὲ, τολιονάζει Ατεχνιῖσ ἐπανθέι" τῦτι λέγεις σύ. οὼ δυκᾶα Γ 

ὠκμάζο. Βλειαυδ'. αὐὴν. Αὐοκῦν τοϊδυκέιϑαρ: πρὐκαχουρ)ϑῶ “τοὶ β ἰδ, 
"γῦλ σπεενδργον Ὦ ὄλέμμα, Ε [ 

: δ Χ πρὸς ὃν αὐμουτι -) τὴ προσώπου τ᾽ ἐσ), ἀήϊικὸ ὑ δλέπ
αυφο. 

σμὸρ φλλέξεως, τοὺσ μὴ Νιώῶ οιμο πος. σώ σημσ' μεπε) κἠττῶ λωριφν. τ 

γουλἀῆικοὺς ἃ ἀπὸ αϑαιδεάᾳ, Φφφοβέιδε ὶ δὰ “2. »ε τίμδξνημ τὲ νρὸ μέριν: Ὧν 

δγεβαιλλομ. τοῦς δὲ ἀθηνετί ᾧ4. Ἔννρζεσγνοὰ νέα τίσ ἡμέρας, 

ουὅσ' ἐπὶ αὐνομ(σεῖες κθὰ πῷ ε ἑ μ οἕ 
: 

ὁκαψοὺσ ὄναι λυγάν. πὲ, ἢ. ἣν 2 σέϑῳ πρὸ πρυ τοι ξεν. φασίμο!» 

Ἐννγύρθθιν: αὐπιλέγᾳπῷ ὁ θὰ Φ4.Α πολοιώτ ̓ἀροῦϑαϊ ϑένσις Πα 

λογουμϑϑᾳ: ὅτ σκὶσιὺ ἐμέ τ Μ ἐμέ ρα ἡϑύοιτ' αὐ μέρα δῳώο.. 
γα μία «νη κὺ νέα, ἀλλὰ Σ ΡΟ δ : δμ α Δα ὑτιοὐδυυαὶν ας δύο Ῥι δυκαϑψγδονγο Φ4- πῶ Ὑ»ιόμώ ἀν εὐ ὴν 
ἡμέραν μίαυ βέεθϑοι. Δ Αυπὴ γύοτο γραῦς τε ναὸ για γα; ἢ χθνοΣ 

δαίμινεσιν) ὑπιοὐ τῆ; μιᾶς ἡ ΣΈ: Καὶ μὴν. γεν δι με συγ: ᾿φφ δ) ἀμαμὰν νόμομι 
μέρας ἔξ) τοὺ ὀμόματα. . Ἶσιν ὀρϑῶσ ὃ ἸΤΙνΟΕᾺΣ Ῥένοεῖ δὲ τ!» 
ἀλλὰ δ λϑὺ πῆσ ας ἕνῃ. “δὴ 

Φλ γουμαρία ἑνέα. .ΑὭλωσ. αοίζοι ἐνταῦθα ἐρωπῶν ον μιῇ ΡΝ εὐ ῥέα τὴς ἡμέρα, ἀσπιριο 

εἰσ τὸ ἁλικᾷ ναιγὰι ῶ ἀλεκΐρνων. ἡ αὐτὴ γι ρῖβιν ἑραἃ να. ἥ 7 “τῷ μενὸς πρώτ ἀρλόπεῖθι δήδ 
ἐπιλο πὸν καὶ νέα. ἐκ. που πη τοῷ ὸ πὸ πῇ κἥω σελβννσ' χυρβ πρῦσ' αὐνξηαιν.. Γραῦσ ἡ δελρὶ γέα. :δ 

ἀ τοῦτο ω παράφτίχα τῆσ' γονμιἰιὸσ' ἴϑηκε “διὰ ὁ πίω ἐνν ἀρχρίαν ρὴ, ππιλάμαν δι, ἃς περ δ 

πΐλοσ' γῶ ὀῶμϑεν Μαιὸς ἡἐγοθομιενέαωδὲ πίω Ῥιαἰκοςὴν πρώπωμ. ιἀφὶς ὁμὰν. ἂ ἀρλετάι., Ἀπὸ 

λ οιπα ῥ' ζνμι: ϑήσεν τοι! περ αὐανλῴσονσι . σοί ζω τοι! δὲ δ 71 οὐ δευύουσι ξἰνοῇή τισ' ὑμιέβα ἡ αὐτο. 
τῇ φη καὶ »ἔ ΓΝ ̓ 

δούλων 



Νεφέλω 

φᾷ ὀσύλων δ ὁπώλαμός͵ ὃν ᾧι λύδῃ μος τίω φύσιν. ὁ μήλων διπαλουός. “ἀρχϑ αὶ 
; τὴ τῆς “το νόμου δϑιγίσεωμ 

δ Φ ΣΦ. Τουτὶ μϑρ οὐδέμισώ πρὸϑσ' ἔνηνσειὺ νέχυ ἂ μιμῶπο ΚΙ ἥγμὰς 

ΦφῈ εεἶνοσ' οὗ, τοὺ κλῦσιν εἰς Δι ὑμέραφ. το δ σοὶ χα ὀνόμα τὰ δριρον 

ἐθνκεμ: εἴς τετέω ἔμημ' “ποιοὶ νέαι: οδΣτοϑι μοϑετῶν 1 σοισὶν. οὐ λδύτοι 
. “ὶ Ἢ Ὁ, 

Ἵν αὐϑέσος 56: τνόιμεσῦ τῆ φουμην ἐν 1 ἀθυνμαν δ δ απμν 
ἀκ ἀνκηόμϑμος δϑφε' ψά- 

φρο ναδατῇ τίὼ ἔνημ Ἴρο σέϑηκεν Φφὶ υ" ̓ὦμένν -Ἀρἀλοῦ ἐρρβϑεργῥε ὃν ΚῚ 

Π αρόντε οΙ ἱφνγον “Τῆσ' ἐμέ ρά ΜΙ κ᾿ γον, ἀκ σερηκοσῆς τοῦ φα 
" ἃ «4.7. - ᾿ 

Π Ιροτερον, οἰῶ νοΐ ἤοι " δ᾽ ἑκόνηες αἰλ ρα "σι ὺ οὐδὲν ὅθε τοῦτο πῷοσ' 
ϑυῦν, ᾿ὐτίω ἕνην πὲ κρὸ νέαν. 

ἔωϑεν ὑπονιὧμ το τῇ μουμενία Εν Τὴν κλῆσιν: πέω ἐν ποῦς δι, 
φρε ὡς οὐδὲ δον τοῦ δῆ τουτῆ νουμηνίᾳ: ἅ μαής ἐσαγογίνικαλοιῖσαι 

Αρχρώ, τὸ πρυτομι ἀλλ᾽ νη τε νοὶ νἵΐᾳ ὲ ὀςπὸ δικασήριαι ἔς 

φφσερ πον ἀρ οι τ ποθεῖ. δύ μὲ ατέραιρᾷ αἶγον 
ὅτι οὐνξ ἔς: αἰα ἱμέρα ἕνα 

ὡς μὰ γεα: ἀλλότι δύο. οὔιμδρ 

ΝΝΝ ᾿ ὁ λ νέα δὲ ἡνουμαρία. πα σ' 

δῳ ἰελέσει: δ 8 δεικῶν π᾿ ΧΑ Φαοὶ υίϑωι ὃ απὸ κλιϑὰς ἐς τί δκιν χφ, 1 Ζιαἰι ονὴν ὕλην 

ἐσ' Υ σέ γα οὺς “περὶ αὐγῦ κὸ μὶ ἀπότομίς ζυμιωδῇ. ὡςτικαλϑοϑς ὃν τὸ πρυτανέα ϑέψδι ἐν 

τῷ δίμῳ. "οὐχεέίρον δ κοὸ πὸὶ παρὰ -πλου το ρχο, περὶ σύλωνος τι ραθίαϑε. σωυ δῶν γίρφινσι τῷ 

μιινδσ' τίω αϑωμαλ αι τίω κύησιν το σελήψης οὔτε ὄνομϑμῳ τοῦ ἡλίῳ στούντως οὐστεὲ αὐὐθοντι 

συμφερομένιν, ̓ λλὰ “πολλάκις τσ αὐτῆς ἡμε ρασ' δυκαπουλαμβάνουσον ώ σαωριρχομέν νὴ ὲν 

Ὑιογ αὐτὴν μϑδ᾽ τα ζε ταύτορ ὄγην δ᾿ νίαν. ὑπ ΈΙθ εν ἐμ μδ πρὸ σωνόδον μόριον αὐτῆσ τ 

ππευομβῤῳ μιν!. Ὁ δὲ Δονατὸν ἢδι τ ἀρχομένῳ προσήκειν ἡγὸν γρϑροσ' πρῶτος ὡς ὥοικεν ὃ ὀρθῶς ἀν 

ἰωούσασ Οὐμίρολέαννσι: “το μῶν φϑίνομησ'͵ μηνός: “τοῦ δὲ φτι μένοι: τίω σίφεξισ ὑμί ραν, Νου 

μινίαν ἐκάλεσιν: «πὰς ἀπέκάδος οὐπροςιϑὲσ' ἀλλᾶφαι γῶν ἡ αὐαλϑίων ὥςπερ τὸ ; φῦ τα [τῆσ 

σελύνησ' ἑώρα μέ Ἐ» Τρ αἰκοίδοσ' ἡ ἐρίομη σεν." ἰν ᾿αἰθέσεις. μὲ δίκιο κοὰ αἱ Μυτά βολαὶ »» “ἦνταὰ 

ρόωι ϑ. ἅπερ μι ϑὺσῃ “ν πῆς ὀσριπογῆ τῆς δέκα; ΑἝλωσ. ϑέσεις τὰ Σ δκαρήρια. “πεῖ μὰ “ τον δυκασ 

ζομέμους ρα χρῇ δεμοσίῳ δηϑόντο. ἱμῶ μέλε. ἵνα φισὶ “πεὐρύν"τεσ' οἱ ἐἐναγόμϑροι Θ ὶ σωνίϑοιον 
ἑαυταῖς ἀδικοῦσι τὰ ὀφόλοισι, "τὸ δκάζεοιι ἀππυλλοίῆ οἰνηρ, δ) αλινσοίμε νοι πρὸς τούσ' δὰγ4- 
σοὺς δ ὰ τῆσδ τόκων ἀποδύσεωσι ε δὲ μὴ ἡ οἰἰκύᾳ ἀποδοῖ ἰονεγῶμι, ὑπὸ “Τῦ δια πυρίου λυσποῖν 

στο. Εἰσ' σκίψεν " αὐν»ὶς Φιδὶμ ἐδγδογοὺ Ῥιακορί. Α͂ ἍἍλωσ. Ἵ ἱμαπρὸ μιᾶς ἡ με γασ' “χοῦ ἘΡΟΝ ἵνχές 

οἱ (ιαταγϑρούϑροι δηιαἈνϑῶσιμιει δὲ μὰ, ΄τῇ μουμανίᾳ ὅκα ζεντο: εἰσ’ σείψν , οι αὐστοῖσ' ἡ ἡῬιακο 

Ξῇὶ σιυμεχωρέντο, γα, ὅτε βουπᾷ τῇ Κ΄ κλίσει συυυΐδὸ ον ποὺσ' ἡμέ ἐρασονο αἷς μωτοὸὶ δ ἐγορῶν δικά 
ζοιντο.. Ὑπαιρνῶν»». αὖτὶ “το ἄντα ὁ ΕἸασ' ἀσπομτοῖ, το ἔρος γυ ἣν καπτὶ ἐάλλεν “ἢ οὐμσς 
νίᾳ. Ἐν τὲ " ἡνίμὠποδεικτικὸσ ὁ ὁ τύσαρσ' ὅτι ἵν» (ἃ μία λέπιτοι ) ἡ ιακάς: ἀντι δ) ἔτος λίοε γι 
'πρὸσ' ψουμψίαν. ἐρχοὸ δὲ οἷ ἄρχοντεσ ὸ πρντωμᾶα δὲ τὼ δι δὺμϑρα ἀπὸ ἣ δεκαϑομὲ νῶν 

, Ὧϑ᾽ διμοσίω ἀργύρια. 
ὅπ ΠῚ ὁ προτίρϑο!. ὁ(εἴτι καὶ δὲ.) αὖ αὐτοῖς ἢ σιν ψες ἡ πρὸ Μιᾶς. «ἀλλίιυς ἀθλοῤίκατα αὐ φν ὃ ὁρμῶσιν 



Αοισυφανοὺς. 

᾿ἀεδεγαυδεὐτολέάπωκα., ἴ ὡς σρέλι σοι πὰ ρυταῖ ἃ ὕφελοίαπος δυο 
] ομένος πῇ εὐδυσίμῳ δια ἐκ Ὡς ἦν Σ ̓ 
μορ; ματωθά Ἀργώ Διιξιγοῦντο προὐτώ ἐόσνιψ μόνε Μίρς ς ἔσυο 1. 6 

δὐκνς δώσ. ἊΝ εὐρκ ότι ΣΞ υγὼ κακό δοοῤ μονεφ. τῇ καϑαϑήῥύασεροιοῖ. 

, γύγυξ λαμβάνειν ποὶ πρν Ημύτερα κερδῳ ΔΝ σοφεἶν ὄντισ λι 5,:: Υ̓ μρςτν 

παρέα. διὰ γϑϑίγινπρο Αφιθμοι, ὁδατ ἰλλω "οὶ ὁρησ' ενοίημέ δ]. 
ἐλαβον ἀὐν προθεόμμαν Ἔ ς ἐμῷ Ρ᾿ ω ἐῤ 

᾿ ἀπὸ το) ἐπρυμνπίιῶσ ὧὁσὶ εἰς ἐμιουνηὸν ενδηὸν ἦον τουτονὶ, τὰ ὩΥ ἦ» "ΦὉ 

᾿ λδῥ ὐπὸ το κερλαίνφν ἐτ' Εσεύσυ χίασιν, ἀςίέον μού φμιόννστον τον 

σρμμα προτίκϑόμερ ὦ Μαϊειβώερεψίἀδες οἴνου, τοῖν, ἡϑησρ ον Π 

π ΜΝ, ΟΡ ἸΑ ὑτύρτίφυς εἷς σοφός, τοιδινυ ϑωδ 
ίονῆερ τοὶ γα πρὶν ΕΡΖῚ 

πρῥαϑπεομ οϑῆνου ρὺ μὲ, Χοῖον “ὸμ τὸν ἐκπρεφάς, 

τὰ πτπράσηεονπισ -σλε- Φ "σουσίδα μιδι Οἱ Αι 
μη. οἱ νῷ μυχάβολοι ὰὰσ Χοῖδο μόνου ἐνλοίζτεσ' 

᾿ Ἀουμὶενὸὶ, "λίχνοι ἅπρα 
᾿ 

᾿πεῖσ. Ὑφελοίαῆο οΐξοιον. Ημίκὰν σὺ υκάς Αὐγφν Δ ΡΜΊΡΕΙΝ 

ὀὐκέ τι γον δδοτὼι αὐγῆς Αλὲ εἶσαι ριγρόνσε δούλομω 
ἡσκέψισ ἡ προ μιᾶσιαῤο!. -Ξπράτον ὁ ςοζασρίίς. 3 

ϑὺς ἐπὶ κατωλαβόν ὁρ ΦΣ-. 

μῶσι: Π ῥοὐπέμθουσειν: 
πρϑῖλι μβύσσανηο προ ͵, 

"διραδίσοινη». προύϑεμιθυσουμ ἡμί ραν μίαν. «προϊλαβοντίω ποϑιη ἐαν ὑπὸ Το). χὐϑομνπιιῖσ 
ἔχειν τὸ κύρδρισ. Αβέλτεροι. «αὐὸν τοι. βέλτερος γον φρόνιμος: ̓ ὶ δ ἀτιίδεν τοι. «πρὸς τ τοῦσ' 

δκνήτοὶσ' πιᾷτῶι σὸν λόμ. δὼ λοῦῇ τῷ ρου υ φδαμομζενιμι ὑζφρόνιμιοσ." Μωνιὰρῦ γι 

γίαλσ. ὅγε ψωζβᾳ μᾷῷ " ἡἰμλυτικὰ. ἀλλ᾿ Ἑνουπτον εἰ εἰσ’ ὰ ὄνομια δεὲδρ ἐᾷ πίω πιλητικὰν κῷὼ ὡς 

ἀηβοικὸσ ἰη7ω ὠμδεγ. ἔμιϑεσις δὲ τῆς δ᾽ πσλὴσ' πιρλοόγικ , ἐς μέλοσ᾽ μιϑγορφ οφικὸμ τῷ ὑσρίαθι τοῦ 

ὀκτίκῳλοσ ὧν Ἂ πρῶτο νμϑμυκὰν ἀπελανοσονος δ΄ μεζεν, ἱκάτα λιικτιίεῦν. ἐδὲ βούλᾷ αὐά ποι 

σικὸν πυϑήμίμα ρίς “ὁ δεύσι ̓ " ἰωνικὸν ἀπὸ ὃ μόζομοσ ἐφϑήμιμε εἷσ αὐτὶ κορνίιοῦ λον δαὶ 

σειν. Ρ̓ τριῖον ἰαμβικὸν δίμετρομ ἀκαποώύληκ τον. Ὁ τότα. ΡΎν ὅμοιοντῷ! δΛυσέρῳ. τωὶσ δὲ 

“ποῦ γου τοὶ τρία ἀπὸ ἰαμέι κὴσ' ξωσεως κϑὺ τροχύμῆς καπτωκλᾷδυσ . Ρ̓ πίμη οψ ἰαμβικὸν 

ἐφϑεμιμε ρέσ, Υ̓ - ἰορικὸμ τρί μὑτροὺ ἰιὰ ταλνίωτκὸν ἐκδγπροχείου κὰ ἐπιτρίτο κ , 

ἰμρητικ. ὀ δὲ βούλά τροχυκὸν πριμοᾷ " ἱατωλιμί τεὸν ἰάμβεκατὰ Σ τὴν "τετάρτην ν χύραν, 

ὡς ἐ-αὶ τῆς “περαξαοῖν τιϑε μϑῤπ.} ἢ Χ μὰ πέμηῖ ὃν ἰωνιϊεὸν δμεσρον ἀκατώληκμ. δέκ 

“ ἰαμιθικοῦ πενϑημιμιεροῦσ' νὴ χὴ δο᾿ Χχρίον. συζνγας συνῆψε τῇ λέξει οἱ ἱπέραν δεύρεσιν τί ὀς 

ἐαμβικὴν τ! “με Ῥὸν ὡς περκαταλημτικ ὦ δὺ μενον Ἰξδυμον ἰων θυδε δήμεβουν ὑπερκατο 
λῳινξι ἰοονμκοῦ (δ Δοχύτη ἥ ἰαμθι ἰὸν δέ μεΐον ἀκατοίλνκίτομ. κὁ ὄγδοον ἰωνικὰν ἡμιόλιον 

εἰκά ᾿ τρογρίου κοὺ ανενδείου ̓  Ῥοχονμὸν ἰϑυφαλλικόν. ἐσσι "ἴρ τίλο δύο δ ταλώι ἐξωνενθυκῇαι. 

᾿ ἐ δῤὲ τ ἀρχβοϊδὲ ἱκατὸὶ ὁ τίλοσ. ἴξι δὲ κϑὺ τὰν ὑ τυπολνοφμάτισνε κ κατὸὶ ὃν ὀρνέϑβον τρόπον. 

δτάνδρα. 



ἦς 

Νεφέλαι. 

Δαν ἕιτ' αὔοῖραι τῶν οὐὐντοῖ! 72. χῆπροὶ ἐμαῖς. 

πὸ; ὐυδὰ πότερ λλακρ ει ὃν ἷν υϑὺς τῦτι 

Αἰερυθριαίσοιι γεμάλλον ἐ ϑαῖν ν πράγμα τὸ - 

ὅτι δ ἐμοιυτον γ' γ διὼ «κοὸ γιωὶ χρριμοίτων 

ἕ λίκωσο “κε ληγεύσον το νὰ γλυυήσομοι 

ἐλιρὸσ' ἔτι πρὸσ' που τοῖσι αὐοϊρ᾽ δὰ μόττη 
Απτὸρ οὐδέ ποτίγε τίω πωτρίδα κα ταιφυνε 

᾿ Ζιδνιιλλὰ Κι οὶ “λοῦμου φρεψι οἴδων “ρυτισὰ τοί, 

Δα Ε: τίὼ βομα κϑῶ. νεαψιορενμιαφ τὺ βῥόμοω, 

ὁ τι ἐσύ ἐἶσεν ἡμε βασι, χελμβουτος" 
Δα Τῶν σοδεκα μυῶν, οὶ ν" ἐλαβ ες νου ,μϑρὸς 

Τὸν ψαρὸν ἵτσσον 'ερὲ ἱ σαν, οὐκ οὐ κὐύε τε, 
Ουπάντις ὑμᾶς ςε μισοῦν 9) παν. 

ΔαιΚαὶ νὴ δ᾽ ἀτροὶ σέὴρ γἐπώμυυς “τοὺς ϑιους: 

Τὸ Χίος ΣΤ. “μα Σ δ᾽ ̓οὐγψπω τότε ξετήσοτο. 

ᾧ ἐἰ)έσαί δ σ' μοὶ πὸν οὐκ ποίξλητορ λογον- 

ΔαινΝο ΕΣ" ν οὐ τοῦ Τεξευρν ὁ ἕψοι δυο ει: 

ΣΡΤΙΝ εἰ λλ αὖ οπτο Λουύσσιε με τομαϑᾶμαρῷ ᾿ 
Δα: Καὶ ταῦ τέϑελισεις οἱ γρ μόσριε μοι μὺν θεδε, 

ἰν ἐν κελίσω᾽ γϑσωερειτοὺς “ποι οὖς ϑεούς' 

Δδαὐτὸν δανὼν ὁ ἑρμίρηὸρ 'ποσεδ. ΣΝ δέρ 

' Κάν πρὸσν κα πρϑείον γ ὠφξ μοσσ ἡγιώβολομ. 

Δα: “πὐλοιο τοίρυμεάνεκ ἀμουδιείας ἐπ 
μ ι 

οι 

ἐιαλρα ιορυρὶεὁμοία τοῖς 

γἴδθσαισοὶ δὲς! ο) ἰαμβι 

κοὶ τρί μεῦοι ἀκαηγοίλὴ μΑι 

κοι ἐμε. ὧν πελϑυτοῖ Θ΄ ὃ 
ΤΙΝ "κάλεσε ̓δὐηθυκῶς τυ 
ἰκμευήδοσοι. ἐπὶ τῷ πίλᾷ κα 

ρυν!σ: Ἐρχύται δὲ δανφεὴσ' 

“τὸ ορυνιοδὸν πιισίας ἂ“ 

πωνμεθξεἰωτοῦ ἰπιμάρτυ μα. 

ἄρὸς ὃν δγαλισεττοι. ρον 

γῶνοῦ! δὲ ανντιστο προ δὴν. 

(Αἰ χα. ἀροἰλῷ, ΠΡΥΟ Ὁ 

κυμομίοϑς ἄπο ἐδκνόσοι 

“τὸ γρίματα. φησὶν οὖν οὗ 

χενῥᾳδι " αὐοιςπροϊζοϑετὰ 

ᾧ ὠν"το) χείμαται ἐμφαντι 

κι λιζφι ἀλφίσοιτο, ὀπῶν 

μὴ δγδέναι. ὃ γευλσῶρον ὅδ 

᾿ δωὼν τώλα τίμνχεριν διδεῷ, 

δεσδκ ότι. δλ᾽ οὔτε δανθ-- 

σοίέ.0 ὁ γουρι δανείζων, ιλ μεν 

ζον φφελείᾳ, διίίσω σί τίνι - 

ἀλλάπροινν" ἐμφαντικῶς, 

αὐτὶ “τῶ θ:η7έ, εἰν χα πτολν 

σοῦ (ἃ σκορτήζψν. ΣΤᾺ 

Α περνϑ ριαἰσοιιμιαῦ ὃν συν Τί ὁ 

ρμησοίμδρορ μὰ χθῆσοί ἃ ὰ 

χεῆσειντοὶ πράῃι ὑΔΕΗΝ «ὦ 

μαιδῳντῆσοο ὀσῖρτοι μὰ Ἐκ 

εν: Ἑς τί ἁίω πὲ. 
μία" ̓ὀσδικασήριονδελον- 

ὀπ,ύπρβατὸν δί.αλλὰ ἵοα 

λοθμἐμίογιφνωνδην, ἀεί ἡάφἐανὸΣ "ἀτιδνεοινοῦ δὲε « αλοῦμεον. Τοῦ »χείλατος 'λώπει 

χέθιῳ Σ “περὶ ἀπἥιϊοῦν. ἵγεκα, “Τῦ) »λθλμιά τοσ' ὧν το), πράγμαιηρσ' ῷ Ὡτημάτιμσ' ἔχοι ἀπὸ - 

ἱερίνεται ὁδαμὰ εὺς ΚΣ δωϑείια μιμῶν κου τοὺ ἐξῆσ. Τὸ ὃμ ψαρόν, ἂν το χύνιἀ πὸ “τὸ ψφαίρφι 

ὅϑον Ἢ τάφιρόρ" ̓ δὴν γεῦμα τοιοῦ τον. ᾿ Τὸν, αἰκαντοίβλι ἡ. ΤῸΡ - ἊΨ ἀν μν. ὧν. μαϑενὶ κα 

πβαλλό μόρον. ἡτρε ὁ δέττο). μὼ ὀνόδγαγὺ νϑὶ λινπτέομ᾽ ἰοῖονι οὕτωσ. “ψο δ ὠμυννν. οὐγῆῥαπίροιη», μιὰ 

δνδύα ὀφφδι. “ππὶ δισ (ἃ τὰ ὑβισι ῃ ροσικαταϑείωυ αὐτὶ τὸ ζυμευδόίω αν ὁγῶσι ὀρδλουσ: Ἵνα 

ἀπ βοψιόμοι ὀμόσαι τουδὶ ϑεοιξ. οὑτῶ ,καιπουφ ρον “τῷ δρίεου ϑεὸι ὅσ φάσιν οὐκ. ἐσὲ ὁ δὲ ἑξῆς 
τὲ τι πως αν ἡ χριώθολον ὦ, ὥςτε δμόσοι νὴ δ. , 



κ- 

Αοισυφανοὺς ᾿ 

Διαρμενρβέ οἰσμεηχῤϑροι ἐδ) φρυϊλοὶ δυαημληχφεί, ὄνοι τῶν οὑτοσὶ δ φαρρῆνμη το 
κ᾿ Ἀψγέσυ ταῖν Σ δα ὅν μῶς κα το πλῷ ερονξ λοαισχυρήσετοι", ̓ δῷ 

σταισ' ὧλοι (Δ ἐλαίῳ δέξρι Δαιόυντοι μια ηὸμ δύο οὃν μέπορ καὴ χυὺς ϑεοῦσ',, 
πὐβῳ ἀφελοῦντο: ὧσ' “ποὺδ ἐμιξκακτοηροῖ ἰβφΦιορεθαομασίως ῥαθαν θεδὶς 

ἐρευνελμῳῴια γλϑων Καὶ ζὸς φελόϊον ὁμυύμδῳ 0σ΄ τοῖς ἀδῦσιν: ὙΣ 
“ποῦ ὑπὸ ἐμὰ ὦ 

Ἂς “πὰ Υ ἐν ΟΕ: δα μὴν σίνχου ων πχόνῳ δωσεις δύκανν 

μαλαήόλδρα, δὐρύπερα, Αλν τα ποδώσεις μογτοὶ χήματ εἰπεμύ, 
νογται, ὡς σλέον χορόν Α ὀγεῖρ νϑάμϑιῳ ὀειςρε ἔχιν ἡσυ: Ν 
μέτρον. ὑαπλλεχοῖ ἐηέπεμ Νὲ μϑμο μ λέ νυν ησυλερ τ εἰρ ΡΥ αὐ χίκ ἀπποκοιμοῦμαίσοι γχαν"- Ἀ 
δσ' Ἂν» δέ Ρμάγς: δον πο 

μεταφορὰ ἀπὸ ἐμνρ- ποῦ ̓Αϑᾶν πον ᾧ ̓ πρρτὼμ ν μετεϊρτύριονι λέγε: «ὦ 
σῶν. ταῦ το δλέτᾳ: ἡ σις Τουγὲ τί πνδανοκὐθοτρδη, ἐκάραποσε ον Ἵ 

«. 

Νὴ ἀπ εἰν χαλκοῦν βαρεῖ τε 

ζων᾿ ὡς ὑπέμζέου " ἐσποῦ.. ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ἐὰ 

πινὶσ δὲὼς ἀλ όνου: Ἵν δὲ ᾿ ὦ 

2 ὕχϑροι ἅλασ' ΔΉ Ἀ ΔΕΝ Αλλοσι γίω μετ φοραὶ ὄλυφεν ἀπὸ Ῥ κφάμων α “Τῷ. ὄνον -" 

ἄλϑο βάλλον τοῦ ὑπὶρ "τὸ μη ὁ ὑβίροι οι μὴς δὲ ὀδιζάν οὐερῶς } ἐπεὶ τουὲ ὑπὸ μάϑις ( ὠσ’ πάρα 
Φρόνονταςὐσπρερέλειν θώθαμδρ ἐ ἐλούῳ ἱλοὶ μεμιπιοῳ . ὡσοὺν τοδαμάεού, μὲ καϑερηκόγο Ἅ 

λὰ κα πυρὰ φρο ουνηρσ᾽ σ' αὶ δὰ ὡμολοπιμβῥοισίξωρνθ'' ὅβιν,οὕ τῶ τῇ ἐμυταφορᾷ ἐχρήσω ΩΝ 
ἂν οὖν οὐ τὰ τυχόντα οὐτσ' ἀφελήμόν διαξραρφεὶ ἃ ἐλον.. Εἰ ἕ χεασ. ναπίλιν χλϑυάζᾳ ὡδ' ἰ- : 
-: ᾿ἄμιφο ρίωσ' τὰ δίνουν." πρὸς Ἰρδανωπέρῳ. αὐ σμηλβῇ τέλεον χρήσει σῷ λίκυνθ᾽ κ ι ἀσιεὺσ' Ἂ 
ΕῚ ἀλλότι 3 ϑρηριούτων. "σλίον ̓ ὴ χρᾷ Ὁ ἐμπεῷ ῥαμκότων ἀποβυβλυλδῥων. “δ δύψαιν δ)δυσ' κἴ 

ὑπ κοα Ὁ μεβοῦσι ὃν διν ὃ κὼ κλίνεται γονωσ' ὡς πηλίως. ὡστὰ ἐ᾿ νἐππεϑσίφησιν ἀλλξβονογμκέμωοι 

«τῶ χίως ὀϊνου Χ. εὐτοιῦϑον δὲ ῥ χρᾷς εἰ , δᾶ “εριασῶτωι ἐκηυ τονστῷ λοϑύἄθι κατοπονετακ μὴ 
᾿δοιανιχοὶσ' γουὶ Σ ὥφφλεν ἐ-πεὶν.ὡς ὑππῆι: ἐδὲ ἐαριύεται, σβὲπέρας ὑδν ὀϑθείαις Ἡγιςδιν ἡγχοὶ ϑιλυ 
ἑὼς ιίωλι νεται φλχοῖς.. Κατωπροῖ ξάκατα φρονέσειςεππώρα τέ προίίκοι. δωρεαὶ ὑπὲγ , 

ν᾽ μοὶ. Εϑιν πιόρυπαι ρα θη γλῶμ πουβ ρϑγφησιν ἰκμαγλαζ βλιητοσγουίαρ κούρα ἶ 

»ὴ “Τῶ δός. λῶπα ἣν ἐκόμου τιρύ μϑρίθυδρίωον. «του τοῦ δίφασιν ἐπεὶ δὲ δῈ δοακστο μυσεΐν. δα 

μι “τέ πους ̓ ἀλλου ἡγξοϑς ϑεοὺσ αὐλὴ ἥ “πὸσ' νεφέλας ὑὸν ὁ δἧνον ὡς ἰφυσεν ὁ ἀνωρνν ἐν 

 δισ' εἰϑῦσιν. αὐτὰ “ΤῸ ἐμὸν Ἐρ' ὀδότι. ὁ τοῖα ΜΑΡΝΩ͂ΝΝ ποὺ οδέσιν ὅτι ὃ ΠΆΣΑΝ οὐδειστίι . διὸ χοὺ ἀκὼ - 
τοδ' πουιυτηία δσ' ὁζόδ' ὁ ὁ-παρὰ σοΐ. 

Αἰ ποσδσειῦσεν τινδον τον "Τὸ τρκλιπηροσξινοιι λέγουσιν ἢ ἡ ἀσιλϑέτος τῷ ϑρε μιαδον ἐδυφείεφε 

σι πρὸσ ὃν κι ευῤπυρα. Του, πιεςὶν. εἰσελθων ὁ ΜΌΝΟΝ προῆλθε “πεῦλιν ,φΦλοἰμιίας, 

σῷ ραπδιον ἢ Ρ μιαγβόγον ὁβαγι αὖ τῶν. ᾿αὐφοῖᾷ. οὖν αὐτὸν κοὶ ππενϑοίνετοιι δ ὁ, τὶ “ποτε αὐτὴ προσοις 

ψΩ ῥϑύοι. δδὲ σιυνηϑωσ' φνσὶν δι ἐρσενιει σ΄, καυξδυτπρσ'. οὗ τοσ' δὲ ἀπὸ τὸ σωίιράτους καρϑόπεν αὐν 

οι διδίδακ τωι λίγᾷν . ἕνα οὖν ἀμαϑῖ κρὺ ἀσπείφντον ἀπὸ “Τοῦ σρύνν ἀποδείξν σὸν “" - 
ςὴν, οὕτω φιοῖν. ΤΥ 

᾿ὄνχωω ; 



ὩΝ 

ἘΣ 

 ΧΥ 
᾿- 

Νιφέλο 

σε δσεντα σκίοῦς πρ γύθμου σοὶ οἵ Τοσ' ὧν; 

υχανεὶ ποδοΐαν οὐδὲρ ὁβὺ Ἀδναϑούδεμ!, 

εξ σκα λέσειε ἵκεὶ ῥδοππτν τίῶκα ῥδυπῆῆν 
Δαιουκά ρα ποδῶσεϊσιρρε' οὐλέσον γεμθδένοων 

ἐδιλεσιυαῤυσοιονγὴ υκ ὅν ζρλι ζω εἰς. 
Α Ὁ. ὁ φὶϑύ ρας: Δανΐ πε μι “κοώ τοὶ γ ! [ὅτι 

Θήσω πρυτόν εν ̓  ἐμηκύγι ζφενὲ ἐγώ. 

Σ ὉΠ. ρογοιποδαλᾶς ἃ ἐρκῦστα πρὸς “τοῖϊο' δόδοκα. « 
Καῤτοισε τοῦ τὸ γ οὐλὶ δουλομω σαϑεῖν- 
ὀτι ̓καλεσοισαλεθεκιῆς τέρκοίρληρνιτς 

ἕτερος δεεμειρηίς: ἑωμοιμοι. . φροία: 
Τίσ οὑτοσί ἐγ» ὠθδθρυμῶν ἥχεπου 

Τοῖνν “καρκίνου: τς δωμμόνων ἐφιή απο ν 
Δα Τί δῇσ' 1. εἰμὲ Τοῦ γχο βου} λιϑ" εἰδέναι, 

Αυὰρ κακοδαίμωμ. 5: κατρὸσεοο τὸν νιῶ Ἐζτου 
Δα σολὴρε δοῦ μον: ὥτυ 2 λα ϑ ῥοιυσσὶμτυγεσ' 

ἵππων ἐμῶν ὦ ποι λλεῖσ ὦ ὠσμαητώλεσοις, 

ΣΤΤΙ δαὶ συτλυ “πολέμόσ αοτ' ἐἰρλριδοο κα κὃν- 

Δα. Μὰσικώ ἡ]: ἐμῶ τῶν: αἰλλεέμοι τῶ χρυμα το 
Τὸν ον οἰπσοσοῦνον κελόσον οἴ ̓λάβων» 

Αλλωστε Διϑόποι. δ κακιὶς πεπρϑι τι. 
ΣΦ ΤΑ ποῖα, ταῦτα γβμαϑ' «Δα"οδ᾿ διιν εἰσουτο 

ΚΊ 

ὄνῳ γαδλίν! αὐτὶ τῦὰς 9 ̓ 

μίζω  ὕσω εν ἐμαυτῷ ἃ εἰ 

υ,κρδιδάτι: 

᾿Απλιταργᾶς. λιτὰ ΤΩΣ 
ἐκάλουντο σι. ρτήμιαπαι. 

ἀπόραμμα "ΑσρσΊοι ρτήσείι 

κα τωλόψι οὐό δι ϑύραφ, 

ὑτισ' ἔξιν ἡλίση δ ἀπὸ “Τῷ 

αροϑ ὃ δωλοι τα χιϑὸ 

Διστέῖν. οὔτοι χίως ἀγζησιφ 
ἀπηόραμᾷ. 

Θέσω ἀπόντι νέα. 'λόπει γρα 

φὴν! Καιτα ὲ σαν. ᾿φῆτρπον 
ταμείῳ ΌΣΕΣς ἴῃ ΠΑ μὰ 

γραΦ,. (δθηϑι κὐλάππ φανῆ. 

Γ βοσν τρβαλέισ. αὐντιστο ζεμι 

ϑάσι κε “πὸ πρωτοιμθα, 

σπρὺς τσ’ σδ' ϑφεκα μνοίϊσ' 

Ὁχοῤδείι αν σρκηβ αν Τ 

δἔκιας. δ-πῷ καλξντοι διίυω 

νυ μωραπεραίν αὐτο βολ. 

ἤωμοιμοι. "κορωνὶς ἐπί ρα ὁ- 

μοία. οἱ δὲ τύχοι ἰαμξικὸὶ 

τρί μαῦροι ἀκατοίληκ το; 

μ κιὼν προτίθεται κώλυς, 

δῤο.ὶ ὃ πρῶτον αὐπιαστιει 

μονόμν τον ἀἰμα τοιλη τὰ 

στην ὀδέόντερ, ἰαμβικὸν 

μονόμα ρὸν βρα χυκαταῖ Ὁ 

λιυκτορ. ὁ δὲ τελοντοῖθ τουτωνιαὺ "αὐτοῖς Τοχῖσ τοῖς σε σι Γ ᾧ ἐωωρίσιν. ἁὐλξρλτίλά ἱκορων!σ' 

Ἴων »καριοίνου. «πρυπονοιαν ὅπιν αὐτί “τὸ «ταἰσῶν ἔσεὶ βαγίμως ανεζγωύμμσι Ἰώ μοιμοι ὡκὴ 

κίνου δὲπείνδες »ξονοκλῖς. 3εμότιμοσ. βφῳὸ διμότιμθ,. δὴ εἷμᾶν - ρϑυτωί. ξοροκ λῆς δι τραποδε ασ' 

πουντῆς: (ὧσ' ΩΣ, ὸ ἔχων ω "ἱκαῦρκ ατει Ρωνοῦθ). τω," Εἔ ̓σκληρὶ διῶ μον. τοῦ τὸ ξονοκλύας 

ὑπὸ λιν πφλίμιον.. δε νὴ ἫΝ ἐπήν εγικε τι δαῖσε τλιππθλυμιθ. ἐπεὶ δὲ ξονοκλέους' τὸ καρκίνν ἐμυν 
493, ἢ τὼ αὖ τοῦ ̓απθέ θρυκώς, ὦ σπλερὶ δῶ μον. “ὔν δὲ ἄπει διὰ αϑω ὀρικοϑα, ἐω μοιμίοι 

νὴ αὖνη Ρ καϊεοδαέμων. διφ ῥόν; ὃς δίφενι Τδ,ώσποι Ῥλὰσ' ὑρμᾶπώλε σεισ ονοκλέουσ. ὄεῦι, ἐκ το, λει 

ἔνμν! ὃυ λεγόμϑρον ὑπὸ ἀλκμάννο:. “το λιηΐεν μψίς ον ὑπ» τλησρλι μου αὐμρηβϑῥου. «δγδίδ ὑπένετσ 

κω αὐγς: “τί 1 δαῖσε πλιρῖλιμύσ'ποτ' ἄργαιστα κκωκ ὀγιρι ὁ γεν σοίμπυπφἥνα πεῖ κόϑοι! «ἄλλοι δὲ, 
τ πραγμικὸν ὑποκοιτέω ὄνιμ ὸν νπλιπώλεμον συυεχισ ὑποίεριμό μϑρον σεφοκλέ ἐϊιότωσ' δὲτου 

γ"σ' ἀδοα τνν "δὰ γχὺ ὑμθνη  ἐοῖα, ἐππύχενσεν. 
κι 



Δοιςοφιαύουσ. 

Καίμῦσοι ἀρ ὄχι Δὲ. δα. ΣΤ. Κα κώσ' δ ἰρῦνχωσ ἐιφες ὠργἐμοϊσικεῖδ, τήνδ τη 
ἐρηβνομνα Ἰωώμοιμοι, κοῦ αν 

ὡς 

ὺ» ἱακοσκάμιων: ἴσαν Δαΐ ποουσγλαύνων ἐξέσεσον γυτο σϑεούρ, ̓  

γλαύμων - τὺ τοῦ» ἐκ ΣΦ' Τί δῆ πουλερϑς ὠς τερ οἰῆρμον και τουπεσῶνο } ̓ 

πωρφῳδγασ. ἅμα δέχρὺ αὐ“ Δα: Λερώ, τοὶ ῦμα ποφρλαιεένν εἰδούλομοως, 
δ σ ἱπαυξοφῶν «δυφπροὺ ΣΤ. υκιοϑὺ “πῶσ σύγί οὐ πυσὺ παὐμής: Δδαυγίδοι 

γον τὐπελαε ἐωνε τ ΣΦ: ὙΤορέγκέφα Λορε ὥς περ σεσέϊιθα μοιδικ εἰς ὁ ἢ, 
Ὦ ἀλϑτωσ' πρανῆ ὃν ΤΌΝ ἣν 

“προιμία. κϑὗ μα δ δια μύα Δα Σὺ δ μὴ ηὸβμ ραν προρκεκλήσειϑην γάμοι; 

γῶν ὀνοισ' χελϑε μιότιγι δὰ, Ε Ι μὰ ἐρέηρσδω, δ Ὁ πέργυριον ορυ καίπειαί, μων 
ἡ σαι. ὁ μϑῤηι “πλα τωνὲν 

Ζίτῳ νόμωρ τίω πελϑυτοῖ Πότερα νομί ζ4σ' καυμδρ αἰεὶ ηὸν δὴ α 
κ πιριανᾷ ἀπὸ ΤΥ Ξ; Υ̓ εἰν ὕδῶ ρἑκαίςοτ',᾿ ἢ "ὸν βαιο,, αὐ 
οὕτως: γὺ μὴ ιαϑείσῳ ἐς " λκθμ κάτωϑθεν τούντϑ Τῷ θὺ οἷο ρ πώλιν: 
χώλιγον κεκ τιμδῥομὴ σύ Δαιόυκ διδᾷ γω ν ὀηῤπιρορ οὐδὲ μοι μέ ΤΣ 
μα βίᾳ ὁ “τῷ λον Φε 

ρόλδρον μ᾿, τίω μα Ξρυ Πῶσ οὖν οἰπρλα βέν τάργύθμον δὴ ΚΑΘΝ 6, 

αν ἀπὸ νοῦ πεῦείν. ̓ἀυποιε ἐι μηϑῷν οἴϑα ς Ὶ μεπώρωρ πραγματων. ἵν 

προρ πηεῦγοῦ ὀρυῤόον. ΔοειΑ λλ᾽ εἐἰασορν ζάσ' τοὶ ργυθί ουμοι τὸν τόκον 
οὐδίον εἰπεᾶν ἀπὸ πὸ νοῦ. Ατόδοστι ξρευτοῦτο ἐξ οϑῦ πόκος τιϑηθίον: : ἈΝ 
δ πενάπ' νυ ̓ ΑἌλωρ γρω 
φετω Θάτὶ ὀνοθ πὸ νοῦ ΔαΤί δδάλλογ᾽ ἡ ἀκατο μδινου οὶ καϑῆμεραν, 
κϑ τῶν δὲ πτι ροιμεία ἀπ ὄνῃ Πλέον᾽ “σλέον τάργυοι [7 σὐεὶ γένεται, 

φ.“ὶ γωὴ ὅτι δύο τινὲσ' πε ἦν» ρρέονττος Το Χόν ὀυνφρευίκος λῶς λέγέσ: δι 
Ουτυλόντες ὄγῷ ον ἐρυμίᾳ, 

Φιλονφιεοῦντεσ' πρὸς ἀλΖ Τ' δῶτοι. "τί θα Λα αν ἔνϑδτι Π πλείονα, 

λήλους περὶ τὸ τίσ' εὐστῶῦ Ν μωΐ τ ψν ἰζ4ςὶ προτουοΔανμοὶ , οὐ Ραμ 
͵ ΠῚ Ἵ ΕῚ , δ᾽ ΑΨ, ἕκαθεν αὐτοί ἀμ ον ΝᾺ δίκαιομ πλέίου ΗΝ φεικἀταπποῦσ,, 

ἐφυταολτορίρηεψεν κὐσνννα, τὸ δ Τη Αδιρὦ κακόδοωεμον ὅϑεν γένετο. 
τούτων δ μα ᾿ϑβων ἐπ : 

ἀνμες, “ἶν Ἔηρρι ὄν χων ἊΝ ἌΆΙΝ μῶν πλείωνισυδ, 

ΠΊροσν εἰιλήσεοϑε. ΠΩ τ διὰ Ζιῳ ΤΕΊσ ἢ (ἡσοὶς τοὐργύριο λέων ́“ὖ σύμ». 

μαρτύρων ἐἐπουχθήσεοϑτ . Ουκάπιγωξι Εἰσ' στὺν ηὃν ἐκφθὶ οἱ οἰκί δος. νε τς ἢ Ι 

δογείρμὴ ιραβ μεθα Φ κ ρὲ μ ο, ὐκέ ν ΞονΜαρταῦτίγῳ Μος κρπύρομαι 

Καινὸν αιὸ Ὑδυδνα. νἱ ᾧ ὑσῶρ φεΥ πα} ̓  μελλειφιούεἰλῴρὠσοιμφορα: 
ὑφ νομί ζᾷς φησίν. τὴ ὑ πώλ᾽ 

αὐτε που μδρον αὐ ὑπὸ 

στῶ ἁλίου. τί Γἰοηοίομ. πιρθοὶ ) γιρίον. πρὸς ὧν δεμφτὴν λίπουσιν ὀρηοϑι. αὐτὶ τὸ ἐμ Συνοίονεϊιδιν 

δρκιϑ". ἐπεὶ ἐγώννμα Φαμν ἀθλϑηρέίον δν τόκον. τιὼ ϑανλαι πῇ ανο.τί δ ταέβιρ ἃ ᾿ ὁ ψομιζάσ. ἢν, 

τοῦ δὲ ὑμαθει καπὶ  σιω πῶ μϑρον. Ωσαμφό ΓΣ τινὲς χοῦ το ΟΣ ἄδον..τινδοὶ ὅλον τῷ 

μλητηρθ’. αὐτὶ τῶ ὦ ὦ ἰκλῆπορ. οὑς ὕσαωι αὐτρ διαλέντω. Α ἐσ 



Ὁ ̓ 
Ἵ ͵» 

Ε΄. Νεφέλαι. 

ΔιυΤαῦτοῦ ̓χὶς Ι σδῷ τ Ὑβήριορονὰ ἐφρέπια αἱ. Α 3 ὑαλο γραφὴ ΕΣ 

κὸ ὦ λάλῳ κρὸ λα λω. Ἂν 
Κῳτῶν ὑπογὸν πρωκχρ ΥΣ τὸν σεῖρ αφὸρ “" πρὸσ' μὲ τὴ πιριατωμέ - 
Φαύγεισι ἔμελλον ἃ ῥαίῳ μησεῆρσ' ἐχϑ,. ΠΟ μὰς τ ΣΟ βὰν λιπικῦσ' 

ἄυ ποῖς προλχῖση Τοῖσ' σοῖσι ἡ ξωιῳρίσιν ο΄ φεϑλέχημ. δον ἀξ ὁρμὰ 
ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝΊΗ. “ἰβπιωδτολσαι ἀλῆσι 

δ᾽ ΠΝ “βελάσωσι. ΟΣ 
Χο' Ὁ ομ πραγμαίτων ἐρᾶν. φλουύρωμο γμγραφᾶτω ον δ ώϑρσε 

ΟΥν ρων ὀδξραιϑεί ῷ, κον ὑποιῤνπρυῦι τὸν ὥς 

Απορερῆσοι ρὅ Λετορν , “περ ὑσαῦν ν ππίρμορον. πρὸς 

τὰ χύμαν εἰ δαενείσεοτο. γέρα, ̓ μησύρμω 
Κοὐκίϑϑ πῶσ οὐτήμῷον λήνοτα τς 4 σὺ τὸν σειραφόρορ ἐσ' 

μύλωνα δὶ δ ἀλ κθάν. αν 

ἢ τῷ ἄπωχ συ ὃ σεαυτὸν ἐπσίσον μά κβλερ γραφήσι. ιἄλλασ. ὡλαλοῦ μέλλωμ ἀπὸ το ἰἀδλω.λή- 

γᾷ δ ἀρλαέμψωσιι. ΠΥ ἐν ἀζ4σ. λέγφούκ. ἀππίξε ποτε «ΜΊ ὅν, κὦ περύϑύσιν. ἐδ ὡαλῦ 

αὐτῇ “τῶ ἀπὴπέμιψωσε. συμβουλφὶᾳ δὲ αὐζελαλὸ ὁάσαιντοι μιϑῶ περϑύεαϑοι Ὁ 7 Ῥέφφ' " 25 του ἵπ’ 
“δ. σειραφο “00 δὲ ο ὀἴξῳ το ζυγ. Αἴλλως. ἐαν ἐν οὔ τυσ' λόγος : "ϑικῶσ, ἀπέρχ Ἢ δ ὕποβα. « 

λαὶ τίω μάξιγαι κοντίδυσε ὑπ τὸν πρωκτὸν ὑσ' σειραζφόρον. ἀαν δὲ τὴ ἅλω οὕτωσ. «πέρχα ὑδ ἂσ. 
Ὅνιᾳ κοντῶνσον ὅδε σει ῥά Φόρον, ὦ "πὴ δε ἐργιζὸ Ιϑρον ἐκῶϑεν τραφίώαι. οὐδὲν ὅδ οὐ Ἴδἴθον λήψη. 

ἊΣ ὅτωσ. χολβαλώνσοι τίω μιάςιγαι μὴ δέ ρῶν “ὃν πρυΐο ἦν, ἄξωσε.ἃ ἀπὸ υτωφορασ ΣΡ ἰκερρυν, 

μϑβωγῚ σασωμ βραδέωγ ὑπὸ χὰ ἰὼ ὑ ὄχον. 

Υαὶ ὃν “ΐπρωΐωὺν σέ. μήποτε οὐκ ἴοι αὲ ἀλλλὶ ας ἐμὴ. ἄρα λέγᾳ ἀϑῴς σεν ὃν ὥσ' ὸν ἜΡΡΕΑ 

δον δῷ αὐ τὸδ' ῷ. χίζε. 

ὅὲὸν ὺ πραπκάτων φ αν. κορωνὶ)ς κὺ ἄϑεσισ' μέλουσ' σδιὸ οβτῶν ὑφρκουτων μονορφ δ ἰοὺ ἐκ 

λῶν: εἰ ὧν Ἣ πρῶτον ἰκμβιμὸν ἫΠ ἐμὸν βρα κατώληκν “Τῷ Φλανρων “πυδὸσ' αὐθ ὅλισ' 

ἐαμβινὸς κάλθρου δγποσίας: ΠῚ: δάστερον εἰμ δ ἴαμβου κοὺ ἠωψικοῦ ἀπέλαοσονοσ δέρμα ΤΑ ἀφ 

καπώλεκ τον," ἰαμβικὸν ἐφθνμιμιῷδεν Π τρὶ Τῦν ἰαμβικὰν δίμεξρον αἰκατοἰλνίκην. “πῬ 

“σον ὅμϑνον ὶ ἐκ “πιιόμων φουπερωννὴ ῬἝΕε τ χοιαμέιίιὸν (ἠ ἀλφιπτωμὰ " ᾿«μξικὸν τ ἐκυβον" κα το 

Ἀεκτικ ον ς΄ ς- ̓ προχκικὸν δμετρον κατα λείωτικδνῆ τοι ἀζϑημιμιφέσ: ζ ὅμοιον ζ! “μι - 

“ον ἐδβτο!. ὁ '. ,γοθιαμβικὸν  ίμεζον ἐραχυκατοίληκ τον 9 ̓ αὐτιαστιρικ ον τῇ ὩΣ "του 7: 

»ν κὰ πρῶτον Ομμάιον. δκαγμὶ ἰαμβικὸν δἔμετρον βραλυκατοὶ ληκυν. ὃ ια κ “Ὁ. ὅ- 

μοια ἴρ τρῖτο. ΎΤΩ χρθιαμβυννιὸμ σπένϑηβει ἐμῷ. εἰδὲ δουλά δεκτυλικὸν δέμας 1ρν. “πὸ 

ἐξισ' Τία, 'αὐτισσουξης οὐ ἀφθημιμῖ Φφεἰιράτεια. δ Ῥοχάκης κατὸὼ τίω πρωτίω “τό πεν τέ 

κιιδεκάτον χόραν κᾷ μϑρης τωινηρποσίασ'. ῬΑ ραπέλθυτον ὅμοιον (τ ίτῳ. ΠῚ ὃ διαμῥοιϊοὸν 

δὲ ἰμυθον κάτα λιικταίεὸν; ἴρροι ἔφϑημι μον" δ 'ὰλ χὰ τίλᾳ ἱορωνίσ. αὐ! «τωι δὲ ἐσ’ ἂν βρι- 

Ψ ἀλλέων ὅτι δεινενῖβι κοὸ αὐ δὲσ' Υ̓ ἀ τό δ ὅτῶν ἐραν. ἰπέον δὲ ὅτι ἐκῶνοι διαλερῥοντεσ ἀπέλη- 
λύϑα σμ. δὲ γορὺς ἐπὶ ἐφι. σικαύισ' ὧν, τοῖν το δεέζᾳσι περὶ τῷ ϑρεμιάϑον. χροανκϑωνῶν δεν 
ποντων τοὺ οὖν, ὀμϑνθ᾽ ἃ μὐλά “πείσεοϑς ὁρφεψιαβεσ ὁ σπϑ το ἡοῦ. 



Αοιςοφαΐ ουθ 

Γὸν συδιςήν. ἂν Φιλόσιφον. 
πιρῶρμδποῦηον γὰ ἰγαὶ 

ν ᾿ " "ὴ 

ἂν ποῖα τὸν ἤροτα 
δυκθε: 

Ἐν τορι, Τ,Ύ,͵ Τὴν σορὸν ὧν πινυγγᾶμ ᾿ 
κω: ἴσως ὄὔξωτωι πωραῦτο Η ἰρξατ' ἀξαϊφνες "πὸ κακὸν ,λαδδ 

ἀϑκούμδμθ" ἃ δον ἐδνα Ομ μα δ αὐ τίχιῥρήσοιν περ. ΠΥ ε ᾷ 

ονπίλεονάφων᾽ αὐγόνενν.. ν Ρ ὃ ἔκ, αμνπὸ τήζητο, νῷ 

ἴον ἰοὐ. κορωνὶσ' ἑπίρα εἰσι 
ἀτὰ αΣΣ 

πον ἘΝ δῇ ΠΕΥΤΝΝ Εἰνανηὸν τον λεινόμοῖ. . »»ῈῚ 

τῶν. . οἱ δὲ φίλοι 'αμβδι"- Γνώμασ ἴνανγίας κέζεινο ν᾿ : 

κοὶ δι μετροι «ἰιατοΐλη - Τοῖσι δγκαϑοις Ἶ ᾿ ΜΝ 

καρικῖ ὧν προτίϑς) κων Θοτωικᾶμ ὥπαρτοις, Ὡνκ δα μὰ Ὗ" 

λον ἰαμβιϊιὸνμονόμεζον. ἢ ἄρ -- 

ὁδὲ τελϑυ τοῦθ σού των, οι, Οιςπερ [) » ξυγγέμυτο, ἌΝ μὰδ.... ὅν. 

μὰν ὃ πε ιοὺ λεδάσ ἀκοῦ σοῦ! Καὶ λέγῃ πχμιηρνηρ αι 

ξουλομι ὑῦλ Τρ, πέλφίιο ἵ δὶς ἴσωσ βουλ ἐστον:  ΈΟΙ : 

ρωνίσ. κύχέντοι ἐλερ Κάφωνομ μὐτι ὧν ἐρμυμ 
ψπρὶ ΟῚ 

φωνήσει δι οὐ ἰού. ἘΡ᾿τ 
: 

ἀπρλοῦν ἰοὺ φαύίι 6" 6Σ ΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΠΕΡΙΚΟΠΗΝ 
τλιαζωμδὲ ἐξφσινόπρεσβύ ΣΦ ἰοὺ Ῥχΐι 

τισ ὡς ΕΕΣ πουιδὸς το φκά Τομεσ κὗ ξυγγενδῖς νὰ δα μό τοι. 
τυμοων ενὸ ὅτι πτοῦν 

ἜΡΤΗΙ δαπέταλατοι ἃ μυναῖϑε τίμοι συ] Ἄμδῳ ῷ “ποίσῃ τόχυμο. 

αὐτα! τσ πρὸ σωϊυρείτα ὅ μοι κα κοδοᾷ μοορ φικιῷα Δῆρ δ φν γνοἰϑύε 

τ ΜῊΝ λέοιν (δοιὰ μειύαν ῷ ᾧ μιαρώπό 7 5}4ς ὧν ποτίρα, Φ 4. Φήμ ὥσὶ Γ ῥὸ 
α "" τῶν λοτιμούμε 

νος ὕτεμενδὲν χρνοὸν ΔΑ, ΠΝ Ορᾷῶθ᾽ ὁμσλ λδηγοῦν ϑὕγ μεπύ 4, Φα. “μάλα 

ὁπ" “πουὸ “νίουσ.. ἀλλὰ Ῥυ ϑΡτ ὥμιαρν «οἷ παρα 
λοίρυχρὼ ὠκνον 

γανπῖον ππμερουσ'. οὗπὸτε ᾧ4.Α υϑης μ ετοῦν τοὶ τοῦ του κρὰ δλέω λέγε 
κοὐ περὶ τουδ πηγυνηῖ δου σ' ΜΆ 

ποιόν τοι ΠΈΡΙ ΑΡ ̓ὀμϑῦ τι δῖ ρω πολλ ἀκούων δὰ κακάς 

Πάσει πέγψῃ “πῶτὶ Ῥόσω, αὐ Ξ δεν ̓ ῷλακ κόηρωκτεφφ' πίε τρῦλοις τῦϊς ξρυλιῖ: 

ση δυγάμᾳ. Ψ δὲ ἀμιωφν 5 ε’ Τὸν ποτέρα τὐπήεσ. κἀποφανῷ γὲ}5» ἡ δα: : 

τὺ ἐξ ννάβῴρ ; λέμε. : ὡσξυδίκῳσ' ̓ὀτυήίον: Ξροῶ μι αρώτοιτε. " 

Κα τολείω αὐτὶ το λεῖος, Καὶ “τῶς γίν οἱΤ' αὖ πατίρα τύ ᾧ ἐν δύϊαν» ν 
κὸ λέιω τούτων εἰπί- ͵ 

ἐδ λαξέκίω. πανητιιὸν α΄ φφέγω γἀποϑλείξω"καίσενι κσω λέ
γωμ: 

τἰεμόρεντικ οὗ, “λέγουν δϑ ΕΣ Τουτσυ ᾿ κησεσ,. Φψ. πολυγεναὶ ἑᾳ δίων 

νά! μεσυτηηρσ ἀπῇ εἰ ῶς αὐ λοῦ υ δ ὀτότιρὸν τοῖν λόγο! ν (βούλφ ΝΜ 

᾿ ΓΒ παγῇ Δὲ ρωΠοίοιν ἃ ὧφ γον" ἡ“Πονο. 
πέρου. γαὴ ἰδίδα3α ΝΥ οίοιν ΩΣ “ὸρ Ἡπξι "ὸν 

ἑαν»ν τρο ἐϑυδαξα μον μδμ τισι νὴ δ᾽ ὡμίλει», 



’ 
Νεφελον 

Τοῖσι δεκαΐοις αὐ λέγεινιεὐτοῦ τούγε δῶσι δ." ὡϑὸν ἴργονδιβεσις γροῦ ϑροφ 

Μῴλλεις αὐα πεῖσιν ὡς δύκαιο ἡ νὰ καλόν. μὲ λόγλύγρυσιο διὰ ἐχ 
πὶ "Π ὦ αὐτίοφοφὸ ῥδιμαίηι τ ν 2... 

Γὸμ ποῦ τέρα τυ ἡ]εϑεσὴν ὑπὸ ων ̓ πρ ̓Ισυδεμδγονίωολᾳ, “πρὸ 

Φφ4' ̓Αγλδομοαι ἐδ “τοι σ᾽ αὐοιπεήσε) νεὼς τε)ε φῳόγκὴ θα δ ροτίθεοϑεα 

Ουδαῦ τὸς οκρραι σοί δος, οὐδὸν αὐτερός: προαδεύϑοι ὅλ διαλῆσὰ 

εἸΚαὶ μὴν ὃ ΚΙ λἰξφσα κοῦσον! ὅου λϑ οκὴς ἡ πρρυνώμαι ῥλσμᾷ φ᾿ μ δου ὁυομιοα τς ἰιμὴπριαδα ἡπράδωκω 
ΣΤΡΟΦΗ ΚΩ͂ΛΩΝ Η: λων ξεν τοὶ κο πιονῆϊά, 

ΧυιΣ ὸν ἔργον ὦπρεσ βύτω Φρορμηάζειν δ 0Γ ὅμοια τοῖς αψωπέρῳ. “τὰ δὲ 
Τὸν αϑοραικρα τύσεις: ἃρπαϊογικὰ ἡμιόλια διὰ 

Ὁ ὑχαῖν πρὸσ' ΟἾ ὁλῳ χρὴ 
ὡς οὐ» τῦ: εἰμήχῳ πέ-ποιϑὲν, οὐκ αὺ ἐμ δΣ ἥμισυ το ἰωνυκοῦ ἰκοι-- 

ὄντωσ οἰγκ ἃ ̓λάςυσ' ̓ λέλϑρα, ἀδαφοροῦνποιηδ 

Α ἰ ει τῳθρασίουε τοῦ δῷ λόν τε “Τὸ πρωτίω συλλαβίωϊ. τὸ μὰ 
λῇ ἰρνδέωνο τοι τε λδυτοίονο χϑὺ «πῶ- 

Α͂ }Ὰ Ὁ δχῦυν πρπρι ττῇ ἢ ὑρξαϑὴ μά “9 γοίαθς, τρί ἐλϑρον λύσω, αὐηίω- 
Η δὼ λέν χὰ πρὸς 2 παντοῦ ἐρκκσ' --Ξ νειοῦ οἀδλτριπορ ἐλειονὲις 

φο Καὶ μειβόϑεμγε ϑπρατ' τὴρβ ἄμεϑα λοιδὺ ρέαϑς, δέσει δέσει δυοὶαμρικὼ 
πεβαμιυτροι κα λνατι, 

ἐὼ φρίσω ̓πει δὰ Ὁ εἰσφωμεϑῶ περὶ φῖ, [εὐ ὃ ϑμεέμιρι Γ ἑξῆς. ἔρθχίρ 

Π Τρ Ὧν μὲ οὐὐηὸν ϑλυ ραν λαβόντ᾽ς ἐγὼ κε είν. δι προτιθομαι Φλ δ']Ὁλησ 

Α͂ ΕΡΌΝ σίμων! ἰδοῦ μέλος ὼ κρρὸν ὡσ ἐσθ: δεσιλέαν μετὰ πίω περίον 

ὀδλυρὺς ὡσάρ λον ὧν ,φα σήκεστὸ κι ϑοθί ζ4ν: ἐναθι οώνρων "ρὰ ̓ϑλώ »" 
ὅῃσ ρὶσγορόν: πρὸς ὑμῦ: 

Α ̓Ἰδήν τέσηνονθ᾽ εἰς περεὶ καάχους γιανοίδι λῦσον οὔτως ὃ ἔλεγεν πρὸσλορὸν 

λύγᾳμὅταν τιλὺ ποῖ. ουτο 

δγατιδεμϑβου τίω ̓ ἦσιμ ὀχορὸς ὃ Ρλῶται. . δῦ κρὺ ἐκλύονται ὃς ἀν τοσδλῶσον οὐτοῖσ' τοιούτοις 
“τοὺ πεβαμεφαὶ ἢ τὰ αὐ απο σικ αὶ τὼ ἰαμβε καὶ: διὰ ὁ ρ ̓ ς ἐμπίηγ ἦν «τούτοις ὡν οἵ οὗ 

᾿ν β'νομόν. ἀλλ πελᾷ ἄϑάγραφθ᾽. όγλὴ ἴβῳ νενθυκῦμα. Καὶ μίω ὅϑερ γ [ο ρυν) σιβείλρι ὃ 
μοιοι 9 δικελίφ' Ἅγιοι ὧν τελθυτοῖϊος ὑβέφι ΟΝ α} ρυπρούλόμενσε. σὺ δέμε γεν ἀπαγχων. “Μμεϑ “να α 

κῶλα ἰαμβιίιω δμεήραανιατοώλνκ τωι, ᾿διήλρς ὁ μοιθυτ Γ᾿ αὔω. ΛΔυ ραν λαβόντων. «τ᾽ συμπισίοισ 

κύκλο γἱ γρὶς ἐσιομθμοις ὃ ἐριάτωρι διδουΐ λυ 'ραν ἐκέλθωῳ ἔσο ᾿δάν. ΑΙ σοί! σιμιωμίδον. τοῦτο 
ὁμέλι ὃς σιμιων δον κοὶ ϑοψίκν ἐπέξα ϑὲκοιδσειιἀφκέως. ἰὼ δὲ πουλειὴ αλανίτας. Αἰ δλωσ᾽. 

“τῇ βαρὸν Κδϑῶον κοινωνία ΦᾺ λέξεως σωυέταλεξε, ποκοινυρίας ὁποιντὴ λέγων. ἐπίξαν᾽ δμεριδρεα 
ἀφιῖ, ὑλϑωνάδν μδ "ἀγλαδνδεδςπέ μὴ Φωϊμ)» ἣ οἰδοκνμ' Θόγαφανης ὦ ὅμ" “ὲ) ἐπέλρα νὴ δὲ ἀστῷ κ᾿ 

ψιλῇ ἀ» δ; πίμεω. Δό φϑοῖο ὃ γραφθται. Α͂ ῥχέιορ μα ὅν. υἄραμηευν ἡ ἡ ἃ Φι,λ ὀσαφφοιίο θἰζν 

οὐ ρ" «αἰνάν μάχενς δὲατὴ “τὸ ἰκριθὰς πεφρνπιονας, ἄδουσι δὲας αλήϑουσου ὑπῆν “Τῷ περραπέμ 

ψαοϑς τόν μάτων. ὥς πιρὸ ἱκάχφυδ: [καϑοίπίρ' τιμα γωυρῶαι κριϑεὶς ἀλοῦσα. δα βοι )λάδὲ 

λευλυϑύτως ΛΝ, γονυμιοῶν γγΘ.. οἷς ε ἐργον σίνάμ κοὐ ἱπερόγτι δα πρα ἢ ομϑντοσ. 
- 11] 



Αοιςυφοανοὺς 

Ων ΠΝ ὁ πεῖ 476’. πειρισρὶ φφΟυλ τότέῤους χὴν σεν εἴ Ρ ἐτὐή εϑ ρπὸ τε νη. 
"σε "Ὁ ἄδειν καίΐφεσιν ἘΣ 

“ὀἀδουφλναρδνώσηξῆι Αἰδάν κελθνορϑαῦ σαερει πῆ Ιγρσ' ὑσηίμτα; ; 

γα οὐδὲν ἀλλοὶ ὀργιῖ βρε ὙΤοιοζ το μϑρ Ζο! δυτοτέλεεν δον οἱ ἱττῇ νι. 
ἰασάδειν ἀὠλ «σρθυούσῖες: Καλγὸμ σιμωνίϑερ ἐφασι᾽ ἕνον κακὸρ ἼΡ, 519. ἷ 

᾿Αλλὰμυρρίνίω. Ἄνρρι νησὶ Κάτω μόλις κϑμ.οὐγλ ἃ ὅμως ἡνεφῷ ἤμίω “»πρῶρι» 
κλάδονεα τέλονπες ἡδοντοὼ 

οὐφύλου. ὥς πϑ το δ ὁμήρου Ε πεγτοιδικέλιυσὶ οὐ Ν αὐεὲ μυρβι “ λαβόντα 

μτνα ὁ δώφνις: περὶ τοὶ οὐ Τοῖν ν αὐλῷ ᾿λυλίξαυ τίμιοι καϑ' ἡτοσϑ)νὐσεῖτοιν: 

φύλου. οὔνεκ, ἐπ αὔϑεαισ ἐγὼ » αἷοῳ "ον νυ μὴ ζω “ρὰ “τον ἔνπτοιιντοΐς - 

ῥανίσεῦαν αὐγα Υ ὀφυσλίων.οἰσύσοτον φῦ ῤμῷαικαικραμῃ δῆρὶ ὁ 
ον ἀ Κιν τοι ϑῃ πῶσοϊειϑέμυ τίωκ Ῥ σὺ Γ1: ἡρελβέιν: ἐπεὶ κοινόντι “τοῦθ. ἀῶ. ἡ 

φούγεται ΘΡΑΜΛΘΡΗ υ ὀμωσ: τὸν θυ μὸν δωκὼμ ἀφίωνσὺδ' ἀλλα 12 
γ 

ποῖς ἮΝ φχοαϑμοισ', κρ Λέξον τὶ τ δ μιωτέρωμ͵ εἱς οὐ τοσοφ ἃ τοῦτα» ) 
τὸ μέλους ἀπε αὖον Μελός 

ἐλοντάτι τί χειρὶ ποιᾶς Ὁ δι υϑὺς ἐσιξαλοιπί δου ῥυσὶν ν᾽ οὖσ ἐκ ει: 
“πίω αφίγισιν. εδντε γο ᾷ Αδελφῦς, ῶ ῥ᾽ λεξίκακε δ μομ δι οἱν οἱ δᾷ λφήν"» 

δυμτες οὐ τοῖσ' συμιποσίοισ' ᾿ς Ἐγὼ δέῥὐκὴρ ἐμῇ ̓μίω εἰϑλ Κ᾽ ὐἰθὺρὐξαιρα ῆω. 
ἡμύκό μος ὁ Αυωντ αϑὸ Ὡ [ολλόιρ, και καλρρ δον κεἰς γχιῦϑεμ οἱον ἐκός: 
στῶ ἰιλώνα Λέφνις " Μυρ 

εἶνις λαβόντες ἄδοναιψ. ἕπτ πρὸ ἔτρι Ἰοιζόμεϑ! ἐἰϑόνιτοσί τι γαπτηδις 
᾿Αὐσύσο νι “5 σιινεσίτοι. οὐδὲππυ Κῴπενφλαμεικιῥασόδᾳ κάπνι 1] ι ἐ 

κνὸνουτῆγποι "σειν ἀγών ᾧᾳ, Ουκῦν δγκαύωσ ὗρτι ς ὀκιοιπίδαν᾽ ὑαπρν εἰσ. 

ἐν φαεταμιὰ περ Σ οὐ ώτοτ, Ξρ'σοφ ὠτοοτόν γ ἐκέν ,ὠπίσὶ πῶ: 
ἐλ ἰχεξασανιζόμθραλὲ Αγ οὗϑι σου ὦ συ ἐσομοιΦφμλτ δ᾽ ἐυ δέν γρῷ. 
δμὶ ανεχειπραπματείαν. φρο Καὶ σῶς δυκοαύως͵ διπσῶ ὁ μαῤμυνπέοῖβε! μα. , 
ἀσύσοι τοι γῆ. αἰσύεοι τον δὲ δη δι: 
οἷο ἀδγάθοτον. ἀπιθαψουσ' 

διϑὺ τ σοί ντου τὸ αὐδ. Σσυμφακ, “δ. ληρ ἄρλβοῦμα (δ νῦμφαίωα ΟΙΟΥ Ῥαχν" κβνμνοπανὸν λ 

μεγοιλαφλέξησιποιξ ἄντ. Τὰ συ α τοί του ἢὶ αἱντὶ “το τη ἀυλνοντέον ἢ ἢ δέον ἀπεϊμοιπδ εἰσιν οἱ 

σοφοὶ 5 Τοὶ πουν»τοὶ ὁ ὃ πρόσάδέπερ᾽ ἐξεψου. ὑοσῖϑι φβαφαχοις “ποιέϊ λύγωμ. κῦμ ὑπερζεὶ ἡ μ4- 

φαϊουλλια ῥατωσίας πριδνς ὡς ἐκὲ ἀδελφός. «τίω ἱαναχϑὺ ὁμακαράῖδ. “}} δ ἀλιξίϊιαίωε δὰ 

μέσον αὐαππεφωνῖν, σημφβται» ἢτΤ' ᾿ δυριπαίδὸ ν αἴολλ ἐϊκξρὰ τοὺσάδυλφὰσγοι μῆσιν ἀδελφοί νὧσ' ἕὰ ̓  

γαίολίος δ ῥάλεξιι κακε: Ἄγραππται ὴ δόράμα ϑυῤιπιδον εὔολούλεγὰ ΜΙ ἐν ᾧ ἄθεγειγι μαμαρέα 
1 που δὰ αἰόλα φθόρον ̓ἰιαναχόνῇ ἀδυλφιν. ὑπείδὰ ΑΛεῆρὰ ἀϑιωκἰοιλξεσι ΚΜ. ( πλοίμι πατέρων 

ἀδυλφὰς, ἀραύξησιν 5 ἀδικάμανσ' προσέθηκε τίωὁμομεβίαν εἰτοῦ ἀφνὼςἐλετλίασ ἐποίεον 

“ὃν ἀλεξί πρωὶ υτίεν ἀπβόηποιε, (Δῶ τοὶ δεινὰ ἐσπεῖρεωμ. Ἰώ ον γὼ ἡρακλίους εδμλθυτον. 
Ἐφωράῆω. "κρούω αὐτδν.λοιδυρῶ πολ “πολοιφύκοικ ὧς. 

ε 

ὙΤραυλίζον»»ς: - 



Νιφέλω. 

Αἰϑανομδρόςσον “σαν ̓Ταυλί ζντ ̓ δ,τενδοίερ. 

ἔν δα ρρῶ ἐὐπῃσ ἐγω σὸς αὐνσιῶν ν ἐσύρεν. 

Μα μυμιῶν ὁ δι αὐαῤ τήίσοινῃς ς ὐκόμ δῸ! φίβ αὐάρτ' 

Κακαὗδαν ὄχεφϑ' φρασ! κἀγωλαξῶν ϑυ ὑράζε 
Ὲ βϑέφερ' ρ αϑνὴπρῦ ἐλεμίωσυσυδέμαν ιζυρἐππίρχ.--ς 

Βοιδν χουκοὰ κά κρβα γὐθ᾽ 075, 

Χεζυτεφεμ,οὐκύτλις 
ἔξω γ᾽ ἐμεγκενν ὥμια ρ- 
Θύραζεμ συλ πρι ὁ μη αὐ7 »γριησικακκαν 

ἄΝΤΙ ΣΤΡΟΦΗ ΚΩ͂ΛΩΝ Η. 
Χού μαίτε ΠΝ μεωτέρων τοῖσ' κοι ρδὴ αἱσ' 

Π δεν, δ Κι] λεξ 

Εἰ ῥ τοιοῦ το γ ̓οὐ τοσέξειρ γριημένϑσ', 
Λαλῶμ αὐωητεήσεϊ, 

Τὸ δέρμα "ἢ γε ρατίρωμ λαέβοιμϑῳ αὐ, 

Αλν οὐδὲ ρεβίνθου: 

Σὸν ἔργϑι ὠκωνῶν κινυτα ἃ μολλόν το, 

--πφηϑώτινα ζυτεῖν ἡπωσδύξυ λέγᾷν δΎυ κμεε 3- 
ᾧ4: ἰσήδελκαωρ δσ' ρα ἔγμαισι "ἡ δὲξ! οἱσ' ’ δμιλέν» 
Καὶ ἢ καϑέσῳ τῶν νόμων ὑσερ φ ρορμ΄ “ δύϊααϑο: 

ἐγ δ 87 δὶ παι κίμονμοὸν νοιῶ ηροσεῖν. 
ὧν σαν δι ἐἰ "ἐν μαϑ' δός τὴν ἊΣ ἱνόξα μ᾽ τεῖν 
Νυΐλἔπε, δ μὴ τοσὶ τούτωμ {ποουσεμ αὐτόν͵ 

Γμώμ ὃ λεή]οῦς ὥ λόγοις ξιώφμι δαμιερέμινσιες, 

ὦ μα γδαξᾳν, ὡς δίκαν ἰὀνπρ ας κό λάξᾳμ ἣ 

Ξρὲ: Ἱππενοτοίνω μὲ’ ὡς ὅμοια κρέρη ον δξην 
ἴτπσον Ἐφ᾽ τίθοντσομ ἢ συπηομῇ ὑπξιβόμων. 

Φ4. ἐκϑσωδ ὅϑεν εἰαὐλισοίσιμερὺ Υ λύσου μέτειμι . 

Καὶ πρῶ Τἠρί σομαάγεῖυτι: ται δος μιδννξέτυττε ῃ, 

φοξίω γεσξύὐνοι! ν Τῇ δι κηδόρϑρος. 4. εἰ ἰϑρῖνν ὃ δι μοι 

ὧν κἀμέσοι δ καϑόν ΧἜηῳ δνοεμ ὁμοίῳ ς. 

Ὑ ραυλίζορτοςυδελλίφοντις.. 
θυ ῥιυδὲν «ψαρθρὴ λαλᾶνῃς. 

Μαμμοῶ ἄσημος Φωνὴ 
“παιδίῳ Ψ λαλομύτων. 

Λάβοιμεν αὖ. οὕτωσ' ἄφανι- 

οϑήσετωι -σλενῦσ' ὡς γομέ 

στὰ! ἡμᾶς κοὺ τον ῦ δὲ γμαῦς 

ἐρεβῖνϑον λυ ὀπέρον αὖ 

οοὗς ὕλειμ: Ωσ ἡδὺ ἰκϑᾷ 

μιδισ'. ἔιϑεσισ' ὑπερασ' 6). ,᾿ 

““λῆσ' ἀμοιδαίασ' ἐκ ́ 

γον ἰαμβιϊιῶρ πέξαμὶν 

ΝΥ κατὰ λικπιβῶν Με. 

ὧν τελέυτῶος, τἀ μηπέρῶς 

σϑ "οὶ σὲ τοηῖα ἐσύ. τί δῇ 

ταφὰς σύ. ὁ μϑύτοι ὑπ 

ἱκαιδύκατος Ρίμεζος 'αμ 

Βός ὕδιν.ἐ ἐπὶ τῳῦ τέλει δῃ; 

“σλὴ ἰϑωνενδυκῆα “ 



Κλῴουσι πτοε δσ' . ρῦ το 4 

ἀλκΆσιϑο δυρναῖδον: χα 

γθι ὁρῶν φῶς.ππου τέρας δὸν 

Ἴρειμ ϑυκᾶς. 

Δι: “πωῖδεσ' γέροντες: "ποῖ 

δρτε ὲ τω ἀρχν᾽ πσοιν 

ἀφρονεσ. ὦ νῷ. ὑπὸ “τῦ) 

Ὁ ἐτῶν παλήθουσ “πορα- 

Φπίμτος αὐτοῖς “Τῶ ραν 

σμοὺ, πατῶδες εἰσὶ τῶ νῳ “πῶ 

λιν λπροῷ τεσ'. κοὺὰ σοζο “ 

μλῆσ'᾽ πηλέ. Πελία ὃν 

αἰάκφον οἰκουρὸσ' μόνη γ’ 

ῬΑΥΤΝ γυγῶ καναητοῦ δεύω 

πίη γωλο αὖϑι σ' “πυῶσ' ὃ 

γυριζσιεων ανήρ. κὰ ϑεθν 
Ἁ 

“πομυποσ'. δι ποῖδεσ' οἱ ω 

φόντε ὀρθῷ λόχρι" καὶ 

τσλάτων. ἀρώς ἴοιίεε δ 

Ἵνονταν “ποΐσ' γέρων. Δεν 

τρῶν. γεροξιφία ὕβηρω 
σξοννις σπρμδυβοφιᾳ. 

ὅσωπερ. εὐ ποῦ δεσ' σβαμαρ- 

πρίνου; συγμνώμν μᾶλν 

ἄξιοι δγὰ χ νίον τῆς ἑλικύ 

ασΚ δὲ ὑῆον αὐτὴ τοὶ μὴν 

δδλως: Οὕκου αὐμρ. ο; " 

ϑήια ἐρωτήσει. Ηῆου τί 

Α ριςσυφαουσ' 

τύπἐν τὐπε) δήπσίρ τοῦτ' ἐςξυνδεῖν. τ τὐπίν: ᾿ 

Ρώς Υ» τὸμ' σὸν σώ μαι  σλεγῶν, ἀϑομ ένα: δ φ 

Τόμον δὲ μη οὐ μὴν ἐφιωἐλεδθερός»ε κἀγώ, 

Κλῴγσι τυρῦδες "πῶ τί ἐ ρα κλάφι δοκεισ'; νὰ 

Φησεισνομι ζεόϑο σὺ αποεδὸς Ῥῦτοπουρν "ἀ,, 

ἐγόδεμὶ ντεῖτρι μὶ αὗ, αἷσσὴσ' πκέδες οἱ γέρομτ' ᾿ 

Ε ! κδσ' ὃ μεΐλι σοί τί γέροντασητῷ μέασ πὶ κλῴφν ̓ 

ὁσυ πὶ ἐξα μοι ῥ τοίγᾳν ἡνῆον δϑκαυον αὐ πούσ. 

φρε: Α 2 δα μῦνο μίζε τοῦ ηὃν ποι τέραυγῦτοσσοίᾳ 

Φφ4. ὄυκῦν αὐηρ τον νόμον ϑς Ῥῦ τον ἦν πρώτ τ 

ὥσσερ σὺ κἀτώ λέγων ἔπε: ϑεγ σπολαισε; 

Η ἥδν τιδὰ Τέξισ κάμοὶ καμὸν οὐ ΤΟΛΟΡ ΤΌΝ 
Θ εἰναι νόμον τοῖς εἰσιυτοῦν ηρᾶςαὐτοτύάην. 

ὁ κσοὶ πσλυτοὺσ ἐ [λθύδῳ, πρὶν. ηὸμ νόμοντε δήνοω, 

ΔφερϑρουΆδήδομς οὐ Ῥὴς προῖκα συτκεκόφθαι. 

Σκέψαι δτζάλεκ Ῥυο' εἡτλλα τὰ βοτρτοιυπὶ 

ὠσποὺς πιοτί ̓ ἀμιώζ καύηι δαφέρυο' οὐδὲν 

Ημῶ Ἵ ἐκϑνοισλὴν ὀγιψναίηματ' ὀυγράφῦσι- ε 

ΤΡΕ ΤΙ δ  τέπε; δὲ τοὺ σα λεκπρυόοις ὦ ποι μι; μές 

Ουκέιϑήφσιντίῤκόηρο κάτι ἐυ ὕλου καϑευδᾳ:: 

Φ4ιοὐτιυστὸν ὦ τῶν ομ οοὐδιενὶ στ ροί ΤΊ δοκοίη 

δ τιξεσι ἱκάέμοι αὐτὶ "τῶ κἀμοὶ οὐδὲν γον ἵξεει τῷ πρλοια γομοϑεέτον. πα ἐρα. ὶ δέτιν: 53 νεωτέ-- 
Ρων; ματα ὶ χέβν οὗ τως: ἀπορουσι σπείμντες ἐν ταῖϑει περὶ το νῆσον. Υ̓ δὲ ὥς  ἐγῴμεμ τοιοὔνηγονέζιν. 

ὀπῶν δῶ λέγων ἐπεῖϑε γὺς παι λαιιοὺς, ἐπθοιγιν νῆσον. δεικγι ὦ ὡς εὐκαὶ ἐειϑεν, ἀλὰ ἡῆον " 

ἐγὼ αὐτὸ σ' νῷ. ἐπειδᾷ " τοὶ δὕκαμα, " τὰ μὰ, λέλρνι ὁμοίως νικῶ. οἱ ̓   Ὃ Μῆσογ, πρὸς ο τι ἰ δίπαι ἀξ 

να 5] ὀνπές, νοι. τινέσ' ὄσιμ. Ἀ κ 5. ον μὰ πρόςτι σιιύοι τ ε- ἀλλὰ μόνον λέ καπέρωτησιν.Ἤ «οὔ 
κοιὼ ανὰ ρᾶν δθεὺς “ὸν νόμον γὴν ὡς σὺ κοὰ ἐγὼ. τὰ λέγων ἐπεῖϑε, τοὺ “πωλι οὐσ. »Π ον, ντί 

“Τὸ οὐδαμῶσ. οὗτο οὕ τωσ' ἔχει ; ὅφαι ἐν πρῶῖῳ Ρ̓ γον πρὸ; ο ἐπειϑε σμνήψα μὲν, οὕτω 

κοὰ πρὸσ λέγων σωναι ἐὸν οἱ οὕπω. "Οὐ λε ΤΥ ῆον ὟΝ ἔλα ἤομὶ ̓ ἐγὼ νῷ, ἔπειϑεηοὺς παλομῆσ. 

Σν γκεκ ὀφϑοι! τυφϑῆνωι ἡμᾶς. υκατοικ οτηνψοῦ, τοὺς μα ἰςτ3ι. Πλὴν ὅτι γψαφίηματοωναὐπὶ τὸ δυκασ 

σήρια δἰ. ΔΩ ῥύῳ ἐς αὐφιλύδκον ΠΝ ἀϑερῶ αἱ δψε ἯΙ ζ). Σωκροΐτει ϑοκοα. ἀπορήσεις λύσεως ἀλ 

Ἰὰν το σώκ ἐράγους δόκησιν αὐάγει πισυτέραν ὅσιινετο ἡ πρόσωπτὸ οὕτως ἀπ τῷ ὑπωνὸν ἕως ὺν 

τοῖν 75 νἐξ ἄδινόνῃ 13 πρεσβύτον ὁ πρὸς τοῦ τα τίσιν σοι νᾧ πε οὶ ξΡ ἀλεκ Ῥνόμων ἕπομ.- 

ὁ 



Νεφέλων 

ΣΤ Π (δι ταῦ τοι μὴ τὺ τ] εἰδὲ μὴστιν Ἐν ὁ γρτ᾿ αὐτιάσε) 
Φφ Και ἘΝ ἐν ἐπελσὺμ ἐδ καιόφεἰμῇ ἢ κολάζειν . 

Συδῶν γβεθυτοοίσοι ἐὸν ̓όμ. Φφ ἂν δὲ μῆγϑόιντοι, 
Μάτην ἐμοὶκοκλούσέ σὺ 2 ἐϊλανῶν τιθνύξει 

Σ᾿ Ἐμοὶ Αϑρῶ, ψόρες ὑλικερ, δοκαιλέγομ δέκ οἴ. 

Κάμοίνε συγχυρδν δοκέι τούτο σι τοὐ τσ φ 
Καφήν ἊΝ ἡμῶσ εἰκόςἐρ' ἂν μὴ δκαιαερῶρϑῳ . 

ΦΩ͂Σ κέψαι δ χλτεβ “ἐτινώμϑ. ραν δ) ὸ κοῦμαι- 

Φ4. Καὶ μὴν ἰσωςγ ὀκοἰχθέσει παϑῶν ἃ νῷ πύτρθαε: 

φρε"πῶς δά. σήδοιξον ὴ τι δάμει τοῦτ ἐπωφελήσεις. 

ΦφΤὴν μητέρ ὠνῇ οὐ σὲ τυήἠσω. ΞΡ" τἱδδταφὶο 
Τοῦθ᾽ ὕτερορ οὐϑ Ὁ μέϊον και ϑμ. 

ΦρΤί δι ἂν ἔχων τὸν ἡῆω. 
Λύην σεψικύσω λώφμο 

Τὸν μυτέρῶς τόπί θῖν χρεώμ: 
ΣΡ Τί δα ἄλλον ἂν ταῦ Τὶ "ποιὲς 

Ουδέν συκωλύσεϑ, σι αὐηὀρέμξα λό 

ἐς ὀβαραθ ρόν μετοὺσα κρώου δ. 

-«-Καὶ γὸν λόγον "ὃν ἡ ἡἤω. Ξ- 

Ταν τὸ ὺ μᾶς ὦ "ε φέλαι: αὐηρνϑὲ 

Ὑμὴν αὐκϑεὶσ οἰ πσαρτὼ τοὶ μοὶ ΑΎΑΡΟΝ . 

ΧοιΑὐυηὸν μδν οὖν σευ τῷ σὺ τούτων οὔπιος, 

Σ τρέψαι σώροηὸν ἐσππορηρὰ πραγ μῳτοι 

φρυ Τ δ τα τατον ̓οὔμοιτότῇ γοράύετε, 
Α͂ ἢ ̓αὐόρχ γροικον κδὺ γέρον “Τίσση ροστι" 

Χο Α εἰ τριοὔμδῳ τιύϑι καἴφοτ ὅτ ἐαὔτινα 

ΨΝ μῶμϑῳ “πϑρηρῶν δ ὀνπρωςὴμ πραγματωβ; 

(σὺ: 

κ δι παῦσ' τοῦ φεδγπταΐδον 

λέπρτοσ. 'ῳ δύισιν ὃ νέοσ' 

ὸν οὐτον τόν. "ὦ ἕζξς. οἷ 
λον δὕρηται λέγων τᾶ σῷ 

ξῖσ' μέχρι τὸ ἂν δὲ μὰγ 

ψτοι, ϑρεψιάδισι ὃ τον κδὲ 

“πῶσ ἐ ὁμαυδν αὐτιιίσομιαι. 
ὑ3εςι γί 7 μοι τύῇ ἐγσι. ὡς 

Ρ "δὲ σοὶ ἐαν ἔχεις ὑόῃ. 
ι 

Ἑμοὶ μα. τονα γρᾶς τοὺς ἐ- 

ζες ὁπρεσβύτες πρὸς τοὺς 

ϑεοι τσ  πτοίον δὲ Ἶ ὅμοιο, 

πρύποντο κατὰ ὁὸπροσὴσ 

(μον κρὺ, ἀκόλουϑιν! συγχοῦ 

εῷν τοῖσ' ἐπιοιείσι τ. 

ρᾶν᾽ αὐτοισ. Τ' οὔϑεπερον 

αἷ. ψ(ιθεσισ' Φ᾿ δε ταλῆσ' ε ἐκ 

κώλωμ ἀκαδι οἰ τῶ. ὧν 

πρώ". δἔμετρον ἀκα- 

ποίλκίς τον δ᾽ ̓δῇ μεν κα 

παληκπικόν: εἶντοι ἐφϑε- 

μιμερέσ- ὉῈ ἑξῆς πρία Ὁ 

ῥκοιυγ" πεῖ ῳ. "} ἵἴκχν αἱ 

ΡΝ ἀκα πάλμς τον. Ρ 

ἕβδομον δἔμεξον. ἀνκ«τοὺ 

λιυκ τον. ὁ τελδυτοῦον, πτῷλ 

πρωΐῳ ὅμομν. ἄλλως: δὲ 

ττλὶ τοὺ μέλον αμοιβ τον 

οὔ κ' ἀρχὸ τοῦϑετερομ οὗ 

γιᾶξον πέλοσ' δρρὺ ὧν λό 

γ.» ὃν »ῆν. ἔςι δὲ ἰαμβι 

μὰ τρία ως οκαποίη 

κα τρίαδι ὁ σρώτιν ἰαμ 

Εξον πεπρώμεσρον [ωπον 

ληιοτικ ὃν. τινὲσ' δὲ διαιρῇ 

σι πρῶτο εἰσ’ δύο. ἐ-πειδὰ ιοὲ 

“πὶ πρόσατοι κελορισμί 

ψὰ εἰσι; ΕΡΚΕΨῃΨ μι υδωδηιὴ σρίαἰκαπίρωϑιν᾽ ἐλθυσιι (ὥλα.πινὶς δὲ οὐ μέσον περ κῶλον: 

Ἰανὴ δἰ νμᾶσ. εὐ ἐυϑέει ἐαμβονφίμετροι ἀ ἀκαπούληκ τοι μά: ὧν πελθυνχοῖιες ἐμκθὶ πσοι σώ ἰκες 

᾿σφϑδρδσβλαζινισ. ὁ εἰντοὶ αὐαφώνημι Ῥ ἰοὺ ἰου. «Κὰ πώλιν ἴαμβον εἰ πα πελόυτοῦ ἐν “τοῦ "δρά ́ 

Νὰ χ  ) αὐα- πη! σιίεὸμ τε ἀμεβον κατωλο οτη ὄν φῇ κορωνὶς δι ὁ ἡβάμα ἀποπερα τί ουσοι. 



Αοισοφοους 

ΠΩ φίλταπε ̓λώσει οὶ ὁ ἐὲ ἡ Ἑωσαῤκὴὸν ἐμράλω μιν ἐσ κακόν“. 
“χπζῶ. πο μ ὯᾺ δ λω 4ἉἋ 

δρ ἐπιγράφα ὀπώς οἷν εἰδῳ τοὺ σϑεουσ' ϑεδοιμκεψαι: 
“τοῦ. ̓πεὸς γὴ ὃν ὑὸν μυτε 

Βη- Ραΐξρβον γα. παζῴο; ΣῬ ὦν μομεπτομερ οί ̓ νε ἐλαι,δύκοιναι δέ. 

ζαδ' ἀπόδλων ἐνάϑηναις ὧν γα χν τῶ φύμα᾽ο ἃ ̓δαν εἰσοί μεν, 
τιμῶψται ὁζοιδ δὴ μετὼ Αγ σερενινιῶ οἰὦ δητῶς ὠωίντοτε, 
τίω ἐγα καδέᾳ, "ὦ σ ἕπου 

χοῤβερώ εκ δήναῇ αὐνα Τὸν χαριφάν τῷ κὸν Μιρερὸν ννὸσω 
κραῖτι . 

οφνὶ ὅτε πρῶτον τοῖς εἰν Α πολέις μιῳτεμιοῦ γ “ἔλθ᾽ οἶσε κἀκ ̓ἐξοππέσων . 

ϑήνουισ' ἐπεση δι ἐφάμν εἷς Φ4.Αἰλλ᾿ οὐκοιῦ οὐδεκήσνια μι χοὺς δι σι ἔλουσι 
ππργρείσιν αὐτῶν. δι πινεσ' ΣΤ. Ναὶ)  μαυληκουτοιδέοθατη παικην ξομόύαι: 
τοῦτν τῇ προσηγορίαι “τι 

μλκασιν αὐτέν. ἀππθδλων Φφ' ἰδυυγεδίαητασρ ῴοννο α ΟΣ Εἰ 
δὶ ὅτι ἐρερβέωσ' ϑεουτέρα Ζιὺς ῥῥτι: ὅτ. τφρενδξην.Φ 4: εοὐκένερ' “ΠῈΣ 

ἔγμε τίω ἐμρέουσαιν. 4) Δίμοσ' ἀκσιλόνει ηὸν δ ἐξε λιλακωσι. 
νυ ται ἴων «ὧσ ρὄγονον 

"Ὁ αὐδὰν ἐπμων ἡ ὰρ ἃ ΣΤ Ουκὸ ἐξελήλαι ἐλλίγὼ τουτῴόμιωμ,.
 

γεντισῦσι ἐχειρυτονοῦτο. Δι αγου τοὶ ηὃν σῆνον ὀϊμοιδιείλονος: 

ἐκ » τῷ μὲ ἐ δὲ γωνξένους ὁ τικαὶ σὰ χυτρεᾶμδρτρθεὸν ἡγησοί μηνο 

αὐτοὺσ ονόμιζορ. ἄλλως. ἐν τοιῦϑα σου" πωρϑι Φεόνᾷ κρὰ φλενοῖφ εἰν 
οὕτω τιμζτωι σπωρἄϑηνο) 

οὐ ζεδ' ποι τῷ ῷος ῷὺ ἀτίλ ΣΤ. ὅιμοι προ βαγοιαισ' ὡσἐμοωμόμην ἄρα.
 ἐλ, 

λων. δὶ τ πρώτους ὑπο ὀτέξεβαλομ πρὸ πτοὐσθεοὺς δυο σωνκροώη»: 
ζω τὼ ϑεὼ ἐσ' πίω Αλλὠμλερμη μεσκμοσϑύμοωνἑμοι»" 

"χέρα κὴὶ ϑυσίασ' σιυσπελς ν Μ᾽," ᾿ . Δ ΝΣ 
σαι κἀπὸ Φρήτρασ' οὶ “

 Μη διμεσιηρψυσ 
οέλλα. συή μωμόμαᾳ 

. 

βιουσ καὶ συγγενές μόνους ἕμοῦ παριανθησονντος ἐδδὸ λς ερᾷ 4" 

ἑλλήνῳν. δύ δία: ὃ ὧν Καλμοιγοοῦ ξύμουλος - εἰτουῦ τοὺσ'. χραφλῃ 
ὁ πευτὰρ ἐπέλαβε τὸ αὐγὴ Διωκάϑω γραψα κϑρος, ἐἰϑ τεσοι σικξίο. 

αὐωτέρω, ἐκ τούτων κοὰ αὖ ἐλ σθιγϑπω πὸ πειὸ: Ορϑώς παρρμν εἰς, ὅπ ἀῶ νδγεκορραφῶμ. 
λαμβάνεοϑι. Διὰ φγνὶ 

ὧν νον ὡς ἀγάλματος οὗ 

διίνου) ὀνησ' εὐναὶ ΓΙ Ῥιδὶ σωροί ποις ὀφραικῖνν: Χυσρεοῦ. Ἂ ἐγτρὶ φροντισμεῖρ μ ἱγιμια 

ὀρράκινον περιφερεσ' ὡς λύτρα ὀνομια γοπολνσεν. " ὄνομα αὐτῷ! ἴϑιν χΙὙρεοῦμ. σου τέσ μάν 

πρκίομ, οὐ τελὶς. ολὐτραράζιον. ὡσ’ ὀφραίείνου ἀγοί μας ὄψτος πρὸ τῆς δ). ποι θῆσ. 

ΟἸπξέραλον. τοι τοι ἐς διαβολὴν στωκ ρα του, ἱκξαλέντοι τοὶ δειμόμμιι. ,Αλλυφιλῖ ῥμᾶ. “εὗρ 

0! ἡ κλέηῆ εΜ πρὸς ὧν ἑ μέρ ὑλεγονῚ γέ ἁλισκόιϑροι ἐκ κολάφονηο ,ἀὐῤυίδρο αὐλὸν Ἐλϑῶν εὖ - 

υἷσ ἐσ βοίθεραι: ὥοψτο γα δὰ Ἦ μὴ τεϑυκ νοι αὐτῷ ὡς ἐφόρῳ κε "πῆς ὄντι, ἐν, ἄρτου “πίρ 

πεσέῖν το δέινοι: Πα γανοησσίντος, αν τὶ “Τοῦ ̓ αὐον  υσοινησ' πωρὰ ον πρύτον κοὺ πειϑίνς. ἀδυλε 

δάσι δέκ ὃ ἀισῶν ὁμιλίας ὟΝ Τῦσσι 



Νεφέλαι 

ι ἀλλ ὡσ' τὸ ̓ χισεμισι ἥραϑαν τίω οἰκίαν 

Ἷ Τῶν ἐσὺ Λεϑῶν- δῶρο δώρξανϑέα. 

ἢ 'Κλίμα κα λαδων ἐξ ελϑεικσ αμινύην φίρωμ - 
Κῴποντε ποναροὶς ἐσ ηὐφ ῥομτηφεήριον, 

ἕως αὐ οὐ δι: ἐμβαλῃς τί οἰκίαν, 

Τὸ τί) καιτοίσες αν" εἰ ἐϊωυλῶσ' ἐὸν δεασθτίω. 
ἐμοὶ δὲ δυρδένε Πικτω Ὡς ἐμμένων» 

Κἀγώτιν᾽ αὐτῶν τή μέρον δοὺνουδ κην 

Ἑμοὶ τριηίσῶ,κἄνστῃ δε» εἰ σα ζόγες: 

Μα οὐ ἰου: 

Σᾧ: Σὀνέργονιὦ σι, ἑέμα “πολλὴν φλὅλα. 

Μαιὰ "9 ρωσετ "εθς φ 72 ποι ὦ, τὶ δαγλογὴ ́, 

Διαλε ἡ οἌογου μου τοῖισ' δὰ «οἱσ' Φιὸ ὠκέας. 

Μαοι μοιγίς ὑμώμ “ππυ "ρηρλέ χίὼ οἰκί αν- 

τρεἐκᾶνοσ οὐ πορ 90: μοέτοον ἐἰ ἰλήφα τί: 

ΜαΑ τρλέϊ οἰπρλέισιορυ ὺτοιῦ 25 καὶ ποὺ δούλομον . 

Η ὕ δημ! νύμμμοι ΠῚ ἡ προδί τας ἐλ φ,δασ'. 

Η ̓,γ πρότερον πῶς ὑκηραλη λιϑώ πισῶμ - 

ΣωνΟὐ τοῦ “τοι ἔς ἐστον οὐ σὴ τ τίγους 

φ Δ ἱεροβαταδ κσὰ “πίοι Φρον ὦ γὸν ἥλιονο 

σώ: τμοι πέλας: "λείλομοσ ἀπσοστν! γησο μαι: 

βρέ" τί Ρ» μαϑῶὼμ ὑδριζε. σῦν ἐς ποὺ σϑεούσ. 

Χαν.Εγορϑὲ κακοδο μῶν γί κα τοὺς αὐϑόσομαι. 

ΣΞΚαιᾷὶ σελήνης ἐσήςοΤεξιϑέ τίω ἔσαν. 

δίωκε α λλευσοε σρ)λῶν οὗνεκα.- 

Μὰ [λιφα διε) δῶς “τοὺς ϑεοὺς ὡς ἡδηκ οι: 

ΧΟἸ Γ᾽ ἐξωυκελόρθο Τοῦ χε μεξίως τόγε τήμε - 

ρον ἡμῖν 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΝΕΦΕΛΩ͂Ν.» 

ΤΕΛΛΟΣ 

᾽ Τῆς σελήνασ' πω ἕδων. α"- 

δ πὸ τὸς [ωενήσεισ' ξϑὶ σε 

λένε: ὑδραν δὲ εἰσιν εἰς ὺ 

οὐκοῦν: ἀπποτείνων “ὸν. λό- 

2»ν. «τίω ὑπιφορα. ἐἐσὶ τ- 

μος ὀχεῖται τοὺ διὰ ἢ κϑὺ 

πῶσ μέγε.. Δίωκε. ὡς 

ρ φιλοίφων φαγίν- 
τῶν δια τὸ πῦροὺ δὲ ὡσ' κ΄ 
δἴκουν, γράφυται καὶ 

' οὐδ πδΊ κοῦ; Τὸ κ 

τήμε Ρυμ' αὐτῷ “τῷ 

τῆμε ον ἄρκι 

τῶσ' χα 

᾿ ἡμὦν 

ρα: 

ὡς α΄ 
σρ΄Τῦ “οὶ 

κτοῦ δ ὁ 

λόγοσ' “᾽ 

τί- 
λο 

-ς . 



κε ς ,»- χὺς 
- ΗΝ ή “- Ὁ ἘΠῚ ὌΝ ; 

᾿ μὰν ἰᾳ ναρϑύνοη 

γι" φῷ Ἀλρνος ἀηλ θῶ. ΜΡ 
Ἦ ΝΣ "- ἐπ ψοφξιοα νῷ τῆς ἪΝ δον 

γ᾿: φωλάνηρελδαι ν᾽ , ὦ 
βάντνμηοι χῷ ἀνοαδν ᾿ ς: ἈΑ, ἀτϑὲ ἢ 

ντὐνθε δι μοκδιὰ νῶο μων ὐτὸ 

τἂν μων ἐφρηΐαμαο. : ᾿ 

πκηλὸ ὀώαμο, “ἤν , δ «κα ἫΝ ἐν ̓  

ηκἢονῶν ) καλῷ ὐλίνο ωβνᾷ τ "- 
ἐραμο υρυναμῥερβεν: ἢ : ΚΤ Ὺ ᾿γρανῆιν, ὧνς ἀνδενῃ: δίϑιυνν τῇ 
δ ἀμμϑδ νων δε δ “νυρλαὶν (θρ οἱουδουβον μὐλοσε : 

Ἢ μ᾽ ι : π᾿ ΝᾺ δ κϑον γ, οἱ ὃν ἣ " λα ν 
ΜΙ ᾿ . ῖ ΨΨῃ "᾿ »Ἂ 

δ “ἐμ των, ἌΜΝ ᾿νπωλαῖούδν βέόρην ἀῶ 
ἘΠ πε νο-- ΤΝΝΝ ἊΝ ο ήροροῦσε ὡδρφῦνι ν 

Ἂ πὲς ὦὐ γν ΝΖ. ας ΡΞ ᾿ 

εὐ ηννδας, ,, τος ὐσοι δι, Ἀμεβῥονδμινα ὃ 
ἼΩΝ β μῶν κά ττῖν ἩἿ φΚὍι «πρρμθεϊτοαν τὰ 

- 4 ἾἿ. 5. ᾿ ᾿ 

ἽΝ, στο του Δι »βε σεν ᾿εὐδῇ ψονὼ σξονΣ δ το, 

[ὶ Ψ ας ᾿ 
ΘῈ»: Ὁ ἥ ΚῪ 

ἑν Ὁ: ἴνσχ 

Ἐρ πάω ᾿ ᾿ χυυ δον ἡ δῆς: 

ἐ" ᾿ ᾿ ἰἰρανβοος τῶν Ὁ} 

ω ᾿ δ : ΟἾΔΕ ὁ ᾿πρράν δόρυ, 

ἐξ Ἂ ὑμμδι . » ΕΝ ΒΕ ; τοῖο οτσονωκῖνος "Ἂῇ 

γεν δὲ ἃ , ρδυδνθ ἐν τι: βνκὰν δοῦναί 

ἐποντερτμκαβα ὑκανίοι τον συ λνο αὐεν οῦῦ ἐν Ὧ 

«υλων τ βελόρα ᾿πῶγῆν. ὅννς υθϊοτοκαν νὰ Α 
Ι »Ἔ-: «τ δ εὐ ΣΕ Ι “νο ὠ λᾷ5.. ΩΝ ὦ Ἂς 

ἐγ » Ἐν Ἂ σὸς τὰ ὠρϑεγύσο οἱἰι δῇ 
χα ψύσυ τι, μδῃ 

- ἕο ᾿ ῥ. ῥυδι γδσε ; ἐν αἰ ον 

ὲ ᾿ ἀνθῶν ὑόπηα : ᾿ ἡ." ἊΝ εἰς. ν 

ἀμολι ἶ ὡΆ ἀγομλθ ̓ Θ᾽ 
πρὶ τὰ νλλφον ΑΛ 

᾿αμαμοεῖνν, τα τιν μα 

ἘΣ ΩΣ 

Ι 



νεῖν ΡΝ 

κεφ Κρ, ἡ 
ἐαὰν 

ξν ̓ 
ὴ 

ν τμηβα μρτήμῷ ΓΝ ἘΛΑΡΙΌΝ “Ἢ ἣν 

πρίνσες Διὶ πρὶ επανν "αφο Ὁ κα: 
᾿ 

μάθε Ἀννεαι ὡφλδοών Ἀλόρε γὼ δύντος ὑφιϑ: ᾿ὰ 

5 υε βάν δὴν Ανανι ὀλον ζωύίαι: ἜΝ 7 ἘΣ ; 

ΨΩ ν ΑτΝ μὲς ὦ τ μεν Ἵ "Ἄλον, κοῖς τ  . ᾿ 
ῃ ᾿ Ἰ 

.“ ὐαφηρι ΠΙᾺ ΨΝ νλυάρα, κὰ ἐαὺ ἐδούλευε. ἢ βγεῖ ὕκ ὦ ἘΡΡΣ ΕΥος ΚϑΝΝ Ν 

ιν οἷν » ᾿ἣ» ΡΟ τ ἔδαον 

ἘΝ καὶ μῶν, ὠνκούρίανζο. οὐκ αὐὐϑεςδ κι Γ ὐνῇ ἌΎ ' 

Φεάνῇ,ν ΤΕΥ ἐδ εωδλὶ ΜῊ ΡΝ έροί ὼ ἔσο ΓΑΕ δ: ΡΣ 

ἐφ ούλος τὴ ἄδνν χορινο: 4 δ᾽ δ». ἜΥ δ ᾿ 

Ἕ κε ; Ὧν Ὄ] με « Γι πεν βαλε. ἡσόν Ὁ πᾶς δῷ ὁ ὁ φρὴν με. ᾿ 

“. ᾿ ΄ ᾿ ᾿ Μ ὡ 
ὀνλῳν, δ ΤῸῊ ἔς ἀ δὲ} δ᾽ “ἢ αν ἡ Ὁ Ό Ὴ 

Ἴ ει 

π , Ὶ νὕ " ἐν ε ᾿ ἔ ἃ Ή ἘΡε ὃ» "" ἡ ἐμ Δ ΜΔ 14.» νυ ὧδ ϑῷἢ ιν ἣν νἵ ὗ ᾿ 

« » . ἃ 
4 Ἄς κ΄ ν 

φνάχαα σι μ δι ΣΎ ᾿ 

Ι ν᾿. ᾿ ᾷ ' ἶ Κ ὰ ᾿ ᾿ ν ἊΝ ᾿ 

Ξ οὐ σεις ῬΡΩ͂Ν οὐ, τον θ᾿ 53 ΒΕ τ οι σῇ 
ψ. ΤΥ ἃ ῴ ; 

ἢ 
" 

Ψ ΚᾺ Α ὡς "ὦ 

; ᾿ 
ὡς ᾿ Ν ᾽ ενώ ὶ ᾿ 

Ἰκέ χαϑὲ ι΄: ι οὗ Ὁ ᾿ ἐ, ὦ ὦ Ὁ χοα δὶ ἘΓΟΥ 7 ὁ ᾽Ὴ δ ᾿ : ᾿ 

Ρ . . ἀν 
Ὅ 

᾿ ἍΝ ̓ Ὗ ὩΑν᾿ Ἔκ γλλρν «Ἀδενν ψν πγροϑελιρ οἱ ΤΥ “ν 5 

ἃ ' ᾿ , ᾿ 

ἢ Ἀὖ τίου» ἐν γᾷδ' κὼν πε (Ὁ (μη πε υεῆχα 

πὸρόλιν αὐτᾷ μὼ οὐτὰοῖ ϊ γῇ ἡ ᾿ ᾿ ἢ ἂν ᾿ξ 

ἡ 
᾿ Π 

ψρβλυλδεὰ ϑρμες 2 τὴ δ ὟΝ ἀν τ ὑμήν: ϑν.ν ἐ}:3 ΓᾺ εἀὴ δ, Σ ἀε ' 

πενία τ ἀν. χε αν Ῥεακμάί ες τ δελαπονυρες κο ἐδ χλκαν ᾿ 

ΝΣ ἀμϑατν, πεν ̓  τό λει Ἐνα Ἀφρ νἐν ἐδ ἀκ εἰν ἃ δὲ δὲ ἀτομόοῖς δνο: ᾿ [ 

εἶναν ἐμε αὶ ἀκ εαὠτεὶ Αδνὸν τ ἂν ἀδνών δεν ἐν ἀμ τ αι ; 

"Αν . εἶ ἱ , ν 
Ψ᾿ ΝΑ εζο ἊΝ ΓῊ ἱρὴ δεν , ἂν »"Ψϑ . ἢ δ ἀηλρὺν αι“ νὰ Ἵ ᾿ Ρ ν᾽ “- 

ἊΝ τ Γ ᾿ ἢ 

ἀϑορόν- ΩΣ " ἂν» ΦΡΙΑ Δ ἀνθᾳ ὑπο κι μαυ, ἩΔΎ ἜΝ δα 

ν Α ἢ Ν ὶ ὃ “ | ᾿ ἡ ΓΝ ' . 

. τὺ ἰαλ ει "ῷ ν᾿ ἣ᾿ ὡ Ἔχρυμοι καὶ ὅ Δ ᾿ ᾿ ΕΟΥ͂ τὸν ἡ ἐν ΥῚ ἰὼ ΠΥ 

᾿ ἂ͵ ᾿ ᾿ ἍἊ δὴ ἣΝ 

εὐϑα ἢ Ἄι ἀν τὴν ον). 2 Ἶ; δι ΡΣ ὁ ὩΝ ἀὲ ν« 
᾿ ΑΡΌΝΥ ἡ ὲ ἊΣ τόδε ᾿ ΤΣ 

ῳ Σω, κ᾿ ᾿ Ὶ ᾿ λὲ ᾿ 

ῬὌ»"" μμῶ αὐ τϑ ρον ΠΣ, ἜΝ : να , ὝΥ Ἢ ἢ 

; ᾿ δὰ» ." ν" Ὁ ᾿ 

ἐρια ὠπσνονει Ἄδυσ' γλὰΣ ἀδύνν" ἊΣ γε νον εξ δῦθέι 
ΐ Ϊ 

᾿ 





'ΘΟΜΑ' ΤΟΥ̓ΜΑΤΊΣΤΡΟΥ, ΒΑΤΡΑΧΩΝ᾽ 
ΥΠΟΘΕΣΙΣ. ὦ 

ΙΟΝ ΥΣΟΣ ἘἙνοιαίδον πίθῳ ληφϑάσ, Ω οὐχό; δ,δσ ̓ὀνδλλοὶ ϑθ)αισπει στο 

Φὁνὶ ἐρω τα, ἀσᾷϑον καπελθᾶμ ἡξολήδη, ὁ ατροίϊιό γνπρορτῦ, Χι" ὠ πεῖ ἘΝ 

ὁδὸν ἄπειρθ᾽ ἰὼ ἡ ἥγνω δεν εἰς "ρακλ ία πρόϑϑεν «λθέμοὐτοσ' πύβ πίλι 

κελλήσαντος δυρνιϑέως, κφέίρου χὰ ρὲν ἐἰσ' ἂδυν κατήνᾳ ἐλθὼν  δέκοὺ “΄- 
ε6μόμθ᾽ “περθῦ χὰ ὁδὸν. ἵκουσε “ποῶρ αὐτο; ὁατσαρας δέι καπιλθάμ' γρθιν 

τισρεβϑβου πρὸσ' αὐτὸν πεέῤτέρομ" "δύνυσος δέκρὰ πρὶμ αὐποὶντῖσοω πρὸς ̓ 

γαίολέα, κατοῦ τὸν ἐσκδυαϑη. λεοντίω οὐδεδυμᾶῥος κρὺ δοπτλον Φι- ἥ 

ρυνὦκὸψ Ἀκουσε πιῤρῆρακλέουσ περι ἐ φλόδον, μεζαυτο δὸν Αόντινα ἔων ξανθ! αν χρᾷ πρὸς 

ἄϑεν. χοῦ πρῶχν μᾶῳ ὠτυγλανᾳ τὸ ἀλεροσίᾳ, λίμων «κρὺ ὁρᾷ «ῥαύπτῇ ὧὸν δὶ βόνιχοι μύτα σκω “- 

φουσ. ̓;δ,οδ,γουδὶ πιϑνεώ τασ' ἀσικϑον ἑπέρα: καὺ ὁμϑὺ ξανϑίας ς οὐκ. ἐπίδῃ τῷ σι οὐφουσ,, διε “ὁ μὲ 

τίω οἰ εἰ βγινούσοεισ' μάυμα χίστα μάχαν. σεϑὰ δὲ περι!ᾳ τίω λὶ μνίων.δγ ον συσ' δὲ υυϊξὰσ' κοὺ ΠῚ 

οναυ τῇ ᾿ βα ΑΔΕ ἀκού σνίσ' μέλη ππυρὰ Ἂν -σλοῦν, σ᾽, «τῷ ομμοῦ τοῦ. «κοὰ αὐϑοςξανϑνᾳ συτῖι μα, 

Ὁ συὺ αὐτῷ σποῦλιν «γα μᾶνθ᾽ Φὶ ὁδοῦ, διρίσκᾳ « ἁ εὑρακλῆσ αὐτῷ ὦ προῴ ρκᾷ, δυδᾳ ρβητινα ϑε 

Ματω «(του ἡ μυςκσ' “πῦρ ̓ αὐποὺσ' πὸσ σύλας “" δου γω ρϑδονταισ ὃ σ᾽ Εἰπτοὶ ὡς ᾿ "ρα λῖσ ὀσελθωμ ̓ 

"ϑὺ μεταϑυ “πολλων ον τὸ συμβιαύτων, “τὸ ραγήνετοι πρόσασλου τῶναι. οὗ χν ̓δὐρυπίδεναναγοίαι,, 

ἀλλὶ Ἱμάτωμ! σρὲμϑμων αἰφῴλον, Δρυρεπίδον, ὅς τισ' τού των ἀριςεσ' “οὶ ἐσσέχμίωυ Φανέίν, ὧν τομαῦ 

ὃ σ ̓ θλιζφυσ᾽αν ανενί γκι πρὸς Εἰ ον.του τον δέγϑοομόμου κρὰ μρόῆ ονος αϑαζφανοηος αἰφῴλου, δ) ὁ 

ψυσυσ' τον τον λαβὼν αὐδλθες Τὸ δὲ φάμα μ᾿ 4 ο. Φιλο-πῦνωσ' πεόννπετποικβϑύων. δ δ 

θη δὲ ἂν (κα λλίου ἀρλογνσ' “τῶ μιετοὶ αὐτιγλών.. «οὗ τῷ δ «ϑαυμαϑη διὰ τίω οὐαύψῳ! περρίξα - 

δ!ν" καϑὴν ̓δαλλάῆ 4 τουσὶ ἐντίμουσ' τοῖς οἀτιμιοισ' ἢ τουδὶ πολι τοσ' τοῖς φυγοῖσιν,δυτε δ᾿ αὐεσυ δα 

40" ὡς φησι χὐρενία 

ΑΛΛΩΣ. 

Δ ιὀνυσοσ' δι μα τὼ θφάποντον ξανϑΐου δ᾽ ουριπαίδου πῦϑεν, ἐσ ἄδην κατιων λα δὲ λεοντέω θ᾿ ὅπ 

λον. “πρὸ ὸ, τοι σ' ̓ονπυγιχρνουσιρ ἱμσληξιν πτ ρέχενε «ἐλϑων δεὼσ ἡ ἦν ἑρακλία πεότερον Ἷ νας, 
ὁβετώίσιι τοὺκ α΄ το τοὺς ὁδουσὶ γῶν κϑὰ αὐτοὺς ὑποίσει τίὼ  πορώαν πρὸσ ἦν κῷβθῷον ̓ ' χρ». «κοῦ ὃ 

λίγα περὶ εἰ αγκῶνογαλεχθθο ὁρμᾷ πρὸς ΟΣ προκείμϑρον. ἐπὲ δπρὺς τῇ ἀχφτσίᾳ λίμρα 

γένεται, διϑν βανϑιασόν ἃ τ Ω μὴ σιωνιναῖν μαι χρυ οβοα εἰσ’ τίω περὶ αὐρηνούσοις νευμιαι αν, ὦ ὑπὸ 

"τῶ χὰ ἐρωμὸς οὐκ. αὐαλεζφϑεϊσ, σεϑὴ τέω λιίμρίω κυκλω δ᾽ χυτοι. ὁ δὲ δγόνυδος δοισ διώβολον 
“πέρᾳ. βιπρουποίζων ἃ «μα γε σίιουτο βνπόρὸν ἄ δυυσι βατραχοισθιγλογριῶν. μετὰ σου ὑπο εἰὰ 

δον,3 εἌξαρα πημάτων ἥδ γεηθιζο λϑων,δίτε μύτοι ΧΘ ρϑύοντεσ ἐντῷπροφανθι ἡ ἦν Ἰακλον ἄδον -- 

“τεσἐνχόροῦ δϑματη: καϑορώνται ὅντε Διλόνυσος μετοὶ ἐ πορθόραῖτν ντος, ἐς ταυτὸ ν ῥζαται του οι; : 
Ἂ» δεπρονδείνκ μόρων ᾧ ὑπὸ ἐραίολέουσπρος:σλεκομόψωμ τ Δ ἰονυσω διὰ πω ἐκφλσκϑϑρᾷ 

“ψοιαν, μ χορ μϑῴτινθ. οὐκ ἀγιλοῖος λεημαζοντωι ὦ «ἔντοι μϑύτοιγι πρὸσ τολούτωρα κὸ τίω πε ρ 

σεφασαν περιελθόν τεσ’ ̓ἀλεωρῆς : τυγχαίνουσιν: “ἐντοσουύτῳ δὲ διδῷ 5 Ὦ μυςῶν γορὺσ, περὶ τῷ πίω 

“πολ “πείαν σβελάται δὐν»υὲ ἀπμουφοντίμουσ' σρ νι σοί. χἀτέρων τινῶν πρ στίω ἀϑίωαιωνδια 
λίγτω πρλιν. ποὶ δὲ λοισπὶ “Το ̓δράματοσ, μονθϊμολον, ἄλλωσ δὲ τερπνίω κοῦ Φιλόλοηνλαμ 

βανᾳ4 σύτος σιν. ππύρᾳσούγυτοι υὼ αἰφῳλος ἔυρισαίδμι “περὶ Φὶ τρατοδγασ' δεαλεγόϑρθ᾽ ὁ ἐϑὺ 

λ 



ἔμπροθεν, αἰφῴλου πρωτέϊον “α γαῖ Σ ζρβα δε ἔλοντος κρὸ τῶ πραγωοδικοῖῦ ὑῤόμου «πότε δὲ οὖ 
ὀπαῖδον φι τιμῆς αὐτήπτινσοιμόμου . νσυσήσοιρτος δὲ “τῷ ταλούτωνθ᾽ ὁ ὧὸν Δ τόνυσαν αὐτο Ἶ οἀϊιροα 

“ίὼ ἱκανσερθ αὐ, λόγουσναοινὃ ᾿Αδὸ πολδλλους. Δτίλθ πάντα ἐλυγλονιοὺ πᾶσαν βάσεινορ 

οὐΐι ἀπιϑαψωσ' ἱμα πέρα ἱατὲὶ ῴι ϑαπέρου ποιήσεωσ'προσοιοι,ϑιντοσ, μιρήνιισ' “πεῦραι  προρδομίτ- 

αὖ δγόνυσισ' αἰρῴλον νυκαῦνεχων αὐτὴν, ὡς τουδ ζῶντα σ' αὐῷ 'χῦ. Τὸ δὲ δράμα »βρδΔφιλοπό 

ἐπ “ποῦνυ “πεαϑι "μϑῥων: ἐν Δέρρν δὰ καλίον ἀρχντοσ “Τῦ) ἐνϑόφι : αὐτη δύ, ἐπὶ λίμαίῳ Φιλι 

εἶδες ὑπεγράφν Ὁ οὑίίια. ̓Φρψιλος δαγτερθ΄, μούσαισ. Πλάτων σρίτοσ Κλεοφωντι οὗ τω δὲ 
ἐθαυμάσθη Υ̓ δράμα διὰ τίω ῳ  αὐτρρλπουραίξασιψ, ἡ ὡςτε (ανεδιολέλθη εν δι αἰαρλοσιοῦδι 
δίλωται μϑϑόσον ὅδ ἡ ἡσικινἱ. δ᾽ λοπύότοιν δενθαξις. ϑι)γοῦ ὁ Διόνωσος ἐκ Εἰθοριθι πρὸσ' δε ἡρα 

᾿λέα ἀφδιερετοι θηβείδον͵ ὄντα 

ΣΚΟΡΟΣ τοῦ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. ΔΡΑ ΜΑΤΟΣ: 

Ο περ ν᾽ “πϑιη τὴς ὡσ' ὠιδράματι “πλούτου τῷ ὥντε τ  αθίωῶν ἄρχοντι δ, δπωσ δέσαοτε γκοζόμο 

νοσ' τέ ὃν σλοῦτον αὐαιξλέψωι φησὶ (Δσλου τῆσοι τὐγοιθοιδ. βειφιῖ' ὴ δρᾶμα τῶ Φαινο.. 
Αϑύῳ γράψας κατοὶ σωκρά- τουδ ἰιστοι ἐππρυνὴς σμυωταξαιηρ Φιλοσῦφου μετοωιρσιολόων ὥ φυν- 

"κοῦ. ισωκ ρα της ευὴ μὰπερχόμϑρος, τίω νθικίω Φιλοσιβίαν ὀρ μετα ῥσιολογίαισ, ῶ φϑ ' 

σηκῆς ὡσ' γράφᾳ κοὐφὴν ἀνρς οὐ Τοῖ σ' ἀπομρημὀνθύμιαισι. ϑεολογίας δὲ ὡσ’ ἀκασοι λήπτον “ντη ὦ“ 

πείλετο. ὡσ' οὐ Ἂ δράμα “τῷ “σλούτον ὑπὲ Ρ “ονηργεὰ « ἐρζόντος ἀϑίυνῶν ἀσυμφανῶσ' ξωωνποίξαν 

“». πκῶτοι ἐπούνηβ δι Φιλοσέζρου μυτὰ ρσιολζορυ κοὺ ψδυδοηρηρὺ δ δρᾶμα. “ μεφελων,οὕτω καὶ 

τίωδι πίω πω μῳσῃ αν “ἢ βαράλων λωτα Σ ὕπεψυης ΠΝ δ ὑποξυλου, οὰ «φνοὺσ ώ δ ἀτοχμότοις 

"τοὺ γράφονγσ' παρβμεμίννεμαι δὲ οὐσιμυνονης αὐτὸν ὄντα ξά ἐγβαβν, οἰομθψου δὲ ΠῚ μόνον ἐσύ οϑνα 

ἀλλὼ ι καὶ “Το κε ρεΐδονα, φῷ ιεόϑου τινῶν  αὐθόρ! ων αὐϑριπων. ὦ ὡς Ὅδ᾽" ὑπρφυοιν ὁ ὁμάρῳ “ἧς αὐώνυ- 

μ᾽ ἡρι εσοίπυρος: ἡσιόσίωι δκῷ κοψὸὴ δ ὸ σλέον ὁπό, “ ρυυ μᾶρ γξικν πιμ Ῥ σύας δὲμουσικγῷ 

ἐπόλλων,.σεί ρἰῶφο’ δὲ μούσοισ' ῶ βάμυρισ ὁμαινορϑροσ!ἢ Ὁ ὃ ὠσαγύπτιθ,σῶφις. ὐνε αλδεσολ 

μωνόϊδ' τοῦσουραν! οκς αἰὐτιππαποι γούζτες Θρον-τοίς κοὺ τοῖς πδραυνοιφ, δᾷθεν αὐποὶ πιοράσποντεσ' 

[κατὰ τοιούτονποι νὺς μὴ σωυνιοβς ὑὸν. ἀξομνυ βου δ Φιλιτοσάλογτοισκαθάρμασι δ - 

κίω βατράχυρ βοῶδι ϑορυβωδέσρέ το ΟἿ τοιοῦτον δ-ποιητὴς δράμα ὑξώεν. δγασικϑυὴ δὲ καὶ {κ 

θέσις τοιάδε “Τῦ) δράματος, Ρλαή πξν τῷῶποι "πῇ ἢ δυσφορῶν ὁ ο Δ δ εὄρυσυσ' δγαὶ ῥωτοῖς Διονν 

σίοισ' μὴ ὄμαν τραπκὸν ̓  ἐκωμιιιὀρδεξιδ ον “ΠΌΡΗ τέω: ὅθον κοὺ δου λαθεὶσ' καυτιονοῖ εἰς ἀδον ὡσόῦρι - 

σαίδην ἐκόθορ αὐάξφερ αὶ δϑονυσιαι δισ' τοὶσ' κουόρμοισ,κοὺ λεοντέω κοὺ ρὃ ἌΝ ν᾽ ὑλωμ τρόπωι 

“τῷ ἡραίελεουσ' μετ ὁ ξανθίου οἰβιἐ τον ὅνῳ ἐπολον μῆψου, τοῖς ὦ μοισ' δὲ αὐάίφορον φφ' ἐνποσ, ὃ 

«λλαϊομδαεμοδεσέ Ρυς καλέξτωι εἰσ' θήβιας ἢ ὁ πίριώϑοι “πόλιν “τοὶ ἄρχοι, ἀ(δικνέντοῦι πρὸς ἡρα - 

ἰμλία, ὁδουσὶ τὰσ' ἐς ἀδονχφίζων μαθεῖν σῇ αὐτο. “οὗ πινδοξῖα "δὲ ἐκτροποὶς ἅτε-το ἡρακλίν 

ουσ’ εἰσ’ ὧδου πρὶ μ ἰκα τελθόντοσ' ἐππάναποήῖ, ἐποκῷβῷ, ον» ὀκούδυσι Ῥουοῶσ' προγγοέσερθ᾽ ἰώ ἐ- 
ραϊιλέουσ' ὃ ὁ δ διννσασ΄. πώρι ον ὕ μαθωρδ μεν ὕχφιζον ἁ ἀσπέρλωτοι φιτρρείασ'. “πποραι ὶ τίω λί μινίω 

δὲ πεφϑοικωσ' πίω εἰ ἐἀλαρουσίαιν, αὐτὸσ' Αϑὲ δδγόννσοσ' δυσὶν δβολοῖσπἰρουμοῦ ται Ὅροι χά ἰνάϑ, ξανϑῖ- 

εἰσ’ δελνθ ὡν. τὴ περὶ ἱ ἀργεούσοισ οὐϊκερφαυμαν χῆσε ναυμαλίᾳ σ᾽ χίρων! Μ"  αὐαλεφϑθσ,πεζὰ ΠῚ 

λίμμίω κύκλω περιπορόύετται- ὐκὼ 1 δ λυπεολόγδιν ὁ πῶν "τὸ συτῖ ράμματποσ, τιλθ’ ὅδγὸμν - 

σῦς  3ονίζοται τὶ τὸ σεζθόνῃ κοὼ ταλούτων! Υ κείσιν ποινσοίμϑρθ᾽ ποι δ. ̓ϑυραπαϊδου χοὺ αἰουλή, 

κὺ ριδν μὰ ὄντι αἰφῴλοννο καἰ σοισ' κρὼ πὸρὰ πρεσθιοίαν τον το λαβὼμ ἀλλουίε οἰοιπίμερ 

᾿οῶθισ' ἐς τουὶ ζωντασ' αὐφῷ, χάτοι: , 



ΒΑΤΡΑΧΩΝ Υ̓́ΠΟΘΕΣΙΣ ΔΙΔ' 
ΣΤ ΪΧΩΝ 

Μαϑὶρ “πὺρ Ἠ Ραΐωλ ἐουσ Διόννσοσ' πίω ὁδὲν, Π Ἱρδσίτους ματι λρδῥουσιπο ββύωται. λαβών. 

Τὸ δέρμα ιϑ)τίωσπευτώλίω. αὐάτᾷν θέλων. Ευριαίδιν “λι μνίω δὲ δέβαιμι κάτω. 

Κι βαβάχογανοκ ρα ὄφιμθν, “Ὁ ,0,. ἔπειτα μνεώμι ὑμιδὸ χῇ. πσλούτον.2 Ἰδών, 

Ω ς Η Ϊραίιλθ προσέίιοτπνε δγὰ ὸν ἰκῷ Ἔφον. Ωσ δἄνεφον, τίθεται βατωδγασ ἀπὼν. 
' Καὶ δὲ σεφανοῦ τοῦ τ᾽ ἀφ λίθ.τοῦ τον «Ἃ. ̓ ἄγᾷ Διόνυσος εἰσ' (ῶσιοὐμο δύ᾽ δ᾽ θε αίδωυ . 

ΤΕΙΛΟΣ ΤΗ͂Σ ΒΑΤΡΑΙΧΩΝ ν 
ΥΠΟΘΕΣΈΩΣ. 



Η ἄρθεσισ' το δραμα το δι δά ἀμοιβαΐων προσεσων ἄρχεται. “0, ὑ δὲ τοι εἰσὶν ἰαμξιμὶ τρίβει 

ζοιἀκατοαύλεκ τοι: ζ. ὧν πελϑυτοῖθ᾽ ἐα Ῥάχων ἰυὐκνωνϑαυμιαςοὲ κατακίλόνε Μ. 

Τὴ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΩΏΠΑ. γ σι 

Ξαυϑνασ' ἐσ προλομζᾳ4 ̓ ἀρλαναφόρῳ, τὸν ὥμον ϑλιβόλδυθ. Διόνυσισ' Η ρακλῆσ. 

Νεκρθλ Χάρων. Χορόσ βατράχωμ. Ϊ φόϊδ:. 

Χορὸς μυςῶμ. Α͂ "ακ ὅς: Θφάπουν " πϑσεφόνας. ΠΙανδοϊε δ Ῥιαις. 

Ε΄ πῖρ σ᾽ “πευνδοκ δια. Πλαθαυκ. Οιἰμκέτες. παλούτωγθ’. ἔυριαἰδισ. 

Αἰὐλθ’. Πλούτωγ.. 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΒΑΤΡΑΧΟΙ » 

ΞΑΝΘΊΑΣ ΟπρολΛΟΓΊΖΩΝ, 
! 

! 

μά οι, 

ϑέω ϑροι; 

Διενὸ τὸν δ᾽) δπθἬουλ4γε 

πλὴν “σιέζομα. 
Τοῦτο Ἀιφύλαξα πάνυ δὲ ἐξ ᾿ὑδηλολή. 

Ζώ.Μ95 δύ σε οἰσεὶ ον γῇ Δι «σλὴμ τ᾿ὡσ' θλίβομον 

ΞΟΤ δου ηὸ πάμυγέλοιον ἀπο" ΔιοΝόγει: 
Θαρῶμ γ ἐκ ϑμομόνον ὅπως μὰς ἄς αψ.ηδ.γ], 

Δι- Μεταβαλλό δος πέναφορον, ὅτι χεζυτιᾶς: 

ΞΞι οὐ" 'Μηδ᾽ δ ὀγιτοσοῦτον εἴχρος ἐαμαυγιφερων, 

Ε μὴ καϑας ρἤσειγσ, οὀπσοπτε ρ δαίσομοι; 

Δι"Μὴ δήθ ἱκεχιύω" λιν. ὁχομ μέγλωώξεμέν- 

Εἶσω τ ἐφϑότων.αλτὴτο 
Ῥ ἐδισμιονων. “Μετο χϑ α»τὶ 

. 75) ὀνόματοσ. "ισὶ μη ρος 

να: αὐτελύμαλοςπενν 

ἀϑῴος. αὐτὶ τοναινντές, δξαΨ 

θέασ' δὲ αλ᾿ ὅρου ποορά τοῦ 

κανεζόλδροσ ἐχον τὰ ἃϑ μὰ 

ὥρων αϑάςφορον, ὅπον (ὦ 

΄;α ἐδρώμιαπαιγιλοῖα ελβθιν 

δὲ κοῶ ἀςεϊοντι λέ βου 

λόμϑρμοσ' ὑπὸ ̓ Αλλ κω 

Αὐετουϑὐρυὺ δὲ οντῇ ἰσβο 
δὰ διαβάλλῴ τους τείκω - 

Μμῷ δουδ ὡσ' τελοίοισ' »υμὲ 

γους νὴ ἡ βραβεποντοσς Σ χυ 

ϑεωτοὺς απαὐφλλακ ριβέίασ. 
νι ὦ 

ΝᾺ δὺ ὅτι ξόλ4. Ἴδ) ογαὐντοῦ 

ὁ,ος “του τον ὁλ᾽οϑυινᾳε. ὡς 

κϑὺ «μθεσμοζφοριαζούσειισ' 

φάπαν Φινσῖν κὐςδγαγι "Ὁ 

τὸ ξησ' »οὐδειύα μεῖ σκϑιᾳ 

φῷ “ “τοσοιίντοι (Δ οὲ ἣν ΜῊ 

ϑλίβομαι. ονποῖῦϑοι δφη ̓ 

σιμ ὅτι οὐδωύα μι ἀἰαϑέλεοϑε. 

ΤΩ ὀλίβομιαι Ἀεγοβόψου. 

Πωρν γοὶρες δὰ »ολε.αν 

πυτο πολυ. ἡ πολυ καὶ 

ἀγλυκυ ̓πρνμρόρῦβεμ. Αλ 
Δοιώσεϊ Ἰλ Ωω γαυτία, διὰὼ 

“ὁ πολλιὼ ἤνειϑιι πίω ππι 

δ) αν ταὐπίω. «σμνυχῶσ' ἢ 

εἰσῆγον του το τοι αὐτα λέ 

νεροῦ Τύλοιον. ΤΙ "κῶς 

πλϑῖν δΕϊιοινόν. ὁ δέσημασία ῥα τῆ. Μεπεβαλλόμόμθ, μυπιφέ γυν. «ποτὲς ἀσῦ ὑμουές 

ὥ μον. τἀνάφορομ δὲ Ξυλογάμφικοιλογε ᾧ ᾧ τοὺ Φορτία “βαρτήσαγτες οἱ οἱ γκύται βάτοι 'φουσι. 

Μὲ. ὅτι τρυήῥι ἐν «μὴ οὕ τῶ ποι ἥσει μεκαότοι ἀρφ τοσούτον Φίρων. Απποπιιρϑί συμ! - 
ἐς ὁ αὐτὴ κατίωτησεν ὡσ' δῆθεν ἀϊκων. Πλιὼ ὅταν ,μέλλῳζεμθμ. δίϑν, Εἰ ὕλωσ λίγφσ' τὸ 

“ιὶ φησὶ λίπ αὖ ϑέλκσ' ἁωντηρήσοισ', ὅτε μέλλυξεμᾶν βῴ σι γω ἡβιμέσω Δι ἐὰν » ὥπης. 

Δ ἢ 



Αρισυφανους - 

Φρωιρσ' ἄμμο! φησιν, ὅτι ΣαΤίδα ἄδοιμιε ταῦτα τὸ σία ϑδη φέρ, 
δωὼ φρυνίγον “τὸ μῶμιι-- 

κοῦ μέμνητοιν ὠςοήφύκα δἰ περ ποι ίσω μυδὲν ὦντσε ρ φριώιλεσ' 
Γ" «ὑ τοῖς ἰνωμῳδέμισφορ ἔτωϑυποι ἀν κοὶ λύκιρμιβμοψίας, 

τηἰκϑυρίϑῴου. ἴρι δὲ στ Σκδΐμφς Ρῦσ᾽ ἑκαΐσοτ ̓ ἐνκωμφόᾳ 

“ρὸσ ϑυνομίδου κωμῳϑδέ! Δε: Μὴ νὼ “ποιήσῃς: ὡς ἐηῳ δ θεώ μἶνος 
στοῦ δὲ ὡς ξενῷ.. «κοὰ ᾿Φαυ 

λότηπι σεμημιάπων: ων ὄταν τι του χων σορλομι δ χων Ἴδω, 

ἀλλύβια λέων Δόσκ.,. Π λεῖν ἡ γι αὐτα  πρεσβύτερο, σὠσέρλομαι- 
κὀμεῇ α.ἐσὶ δὲ γι ἀλλοίῥῶς Ζ Ὅτι δ κακοδοομωμιοῖ ΓΩ δ τα ΤΩ Λοε οὗνχοδὲ 
Φρωύνχεν. ᾧρωι γος δὲ δίκω Ἢ 

μικοσ' οὐδὲν γυπωνἐ ἐποῖν ὅτι ϑλὶ [βετροι τὸ δὲ γελοῖον; οὐκέρεῖ; 

σὲν ον; τοῖσ' σωϑομϑίοισ' ἑαυ ΔΙ" Ε ! τ οὐχυ Ἴ ρις ταῦτ ἐ5} ΔΠΡΆΆΗ ἡ ξυφί, 
τον. εἰἰιδσ' δὲ εὑ τοῖς ἀπο- ὧν ἐγὼ μϑιρ ὧν δγόγυ σοσ εἾδσ' σχμνίου, 

,α τη “ἡ 
ΛΟΚΙ δ τ  ΚΘΩΝ Α͂ υτὺς ̓βαδόζω κοὐ ὁ φρμεί.τοῦ. σον διδῷ, 

ΛΑυκισ. ἱμυμιφασ “αϑιυτῆσ'. ᾿ "ηΣ 

ὡσ' ψνχεθὴ κώμῳ δέϊται "ῃ μὴ τοῦ λοῦ ἀσώροντο, μῆδο χοὸς φέροι; - 

λέγ Δ αὐλυκὰ λύκον. 3 ὅΞα: ἴον γ φίρωτω, Δινππῶς φεράς τ ῥως νι ὀχέι, 
οὐδὲν Φῳ' «τοῦς "ὁ δὲ νοῦς, ἕν "Ξιοἢ Φέρων » τουτὶ. Δι. ΚΙ Ῥόπον"ξ α βϑὲ πανω» 

πἶϑ παι ἔσω μιιδὲν ὧν ὅτο; Δι (ὄυκσρ ὃ δαΐροσ' χῶθ ὁ ὁσὺ ἡ φίρήσ, “ἥνος Φερή: εἰωϑασι “4 ν “οσσπϑυο"- 

Φοροῦ σιν-ἵνα “ὁ Φῷ σι σε ἘκᾳΟυ δὴ θα ἐχῤγῶ. "οὐφί ρω-μὰ τὸν δ᾽ ὃν. 

Αϑῴῃ πτῶσιν δοτιίκ ἰωὐ ἡ δὲ, Δι"Πῶς Ὑν Φέρᾳς' ὁογιαὐὶς ὑφὲ τίρουφερᾷ, 
γραφὶ, τριχῦςλγρωφε. ΖαιΟυκοιδ. δοῷ μος οὑτοσὶ πσηέζε το ' 
τὴ σικθυνφοροῦσιν᾽ ἰἰσικούς 

φέρουσιν, " ἡ σκιϑιοφοροῦσιν. Δι Σὺ δὲ οιἷν ἐπε: δὰ ἐὸν ὄνομ οὐφῃς σ
᾽ ̓ ὠφέλέν, 

αὐτὶ “τ σκθυοφβόρους αὖ- Ἐνζῶ μίρᾳσὺ πὸ ὃν οὲ ἐρε ῥϑμοδ' φέρει 

ὅραο' παρ οὗσιμ. ἴςεδὲ δι 

ασμονθ, ὁλόγος, ὄτπῷ πϑιὲ 

στ μηθέν- ὧν οὕ τοι πριοὔδὶ σεϑυνζο ροῦμτας, εἰσοίγον τές, με τοὶ “πόλων. λύσει οὔντπο,ων ἀιθα. τ 

σιν οὔτι ποιεῖν τοῖσ σκϑυοφόροις. 

σλϑν ̓ νι αυνῷ. “ποῖ ρὰ “οδ ηρυκόρ. ὥψα )ῥοκακὀίντι βροτοὶ Ἄμε ν ἼᾺ ἰ στ ουσίνεβδιον ὠμῷ πιραὶ 

δες «διὰ “τίω ἀπόν αν οὖμ πιράσκω Φισίν. Αἴ ̓ ̓δβά χολοσ' οὗτοί. οδξαυθιας ἀγρόμϑροὶ ἐφ ῳ 

δαξο ἀφόρτῳ λέγᾳ. Υιὸς στο μινἴου δέον ὑπέρ ὑδρι σι ὁσ᾽ ἡ. ἡ σοι μνίου ὅπε ὅτ ρ ὑπόμοιαν . 

ὑπειδὲ ὃ ἀνθ ἔνεοι μνίῳ βάλλεται" ὁ δὲ διόνυσις θς “δνοῖνον ἀλλυγορθποι. “σοι μνίαδὲ ιϑλεοίμῳξ, 

τοὐσάμφορῶσ' “τῷ ὀϊνου φασίμ. ἐσπιιξεὺ οὐ μεν “πεὶ ὑκέραμοσ ὡ» ἑάυτῷ ὃ ἐαρρίζ4 ὃν διγον(ἃ φέρ 

Τοῦτον ν δδχῶ. ὀχέτοϑι “ποιῶ ἐπὶ ὄνου γουδίώ καϑβϑρθν. Ῥοόι σαι δέτι κοὺ εἰρφόν. αὐπὶ “τῷ ἀριθαίνω. 

αὐ τὸν. Ουδῇ ἐγ ἐχθτὸ κοὰ Φίρω: ἐππύνω τῷ “τῶ ὅτου καϑεζό (ϑροσ' ὁ ομκύτης, ἐξάρκεζε 

αὐαζορογ. «τινὰσ' δὲ ἐς “ φέρω δύο σιῃλὰς ποι οὔσιν »ἀφαιροῦνπές, τῶμω Ὃν δ)οὺ, τίμια 

μίώ ὃ ΟΠ έζωται. κασηνίλθα δ μωσ' ῷ αὐτὺὴς δαὶ Ψ ππέζομαι ἱ Ἑντω μέρ σὺ Ἂν ὀψθμ. 

αὐτὶ “Το κατάτιμι ρΘ} ὴ ΠΗ͂Σ σῷ Με :ρᾷ κατὸὶ τίῳ ἀμοιρδίω (ϑςτὶ σὸν "ὃν ὄνον. ἣΝ 

Τὴ 



Βάξχμι 

ῤ Σαθ μοι καικοδοη μων ̓ γδέγῳδκιφαυμοίχριω. 
Ητᾶνσι κωκύφν αὐέκε ̓Δίνον Μοὶ κρα" 

Δι: Κα ούβι απο νοῦργε Γ Σ ἐν υς δὶ ϑυριο' 

Η δὰ δαϑήζων ἃ εἰμι δὶ δ οἱ πρῶ τοίμε 

ἔδει τραχίαϑο: "πο ϑϑου:  ΡΕΥ ΣΕ 
Ηρ Τί στὴν θύραν ἐπώτοξεν" ὦ ὡρ κω ταυρικῶς 

ἕνηλαι δι τησιενσύμοιντο υτήτήην 

διὸ "οσ.Ζ, δ Τὶ ἰσ ν.Δι “κένεθυμήθης, ̓ Ξ οι Ὑ]- 

Διο σρρρορα μἴδφσς"Ξ νὰ δα μὰ μαβμοιογε" 

Ηρ: νσοι μας ὁ γί δώμι δα δοώαμαυ μὴ γελᾶν» 
Καῤτοι δκκνω ) ἐμιουυστον, ἐν ̓ ἐμωσγελῶ ς 

Δι Οὐδαρμόμιε πρὀσελθειδφομα ὃ Ὁ τίσον: 

Η Ρ' ἂγὶ ὀγοῖοστ ̓εἰμιὰ πτοσοβῆσεςι ἣὃμ γέλωμ, 

ὁ βὼν λεου τὴ ἐφὴ κροκω τῷ κάρμδρην. 
Τίς δ ϑ:.γἢ κδθοργοσ᾽ κα ἐσπλο ξωνελϑέτίω. 

Π δεγὴς οἱ πεδάμεισ.Διοϊπσεβατευομ κλερμϑένει, 

εν" Ὅ: ἐγὼ οὐ ῳαυμελριω. . 

πρὸς - του χεόνουσι. ὅπ Ὧν 
προπέρῳ ὅπει ὑῶν αὐτήνου. ὃ 

τε-περὶ ἀρήνου στιν ον! [κὼρ 

γεῦμα χίᾳ οἱ ἀθίωοζίοι συμ 

μαλότων. δουλωυρ. προίια 

κωϑεβπισ' ἀλλειισναυμαᾷ 

ἑἰς, οὺς υλδυϑέ ἐρωσείν. πρὸσ 

τοῦτο οὖν ,λρθιομτιζοράν 

λίγᾳ, ὅτι ὅπ πϑαύμα ϑ 

ἱφνικαῦ ἀφομιίωέλεδ Ρ. 

ὡςτε οἰμωζῳν αἱ ον Ἰλεμένσοι- 

ἡ δὲ ἃ ῥΉνουσοι, “πὖλις τῆσ' 

«ἰολι δου, αντιΐι ὭΣ λέσσ 
ζου κάλδρι. ὦ μανίασ κα 

λουβϑισ' ἀκ ρασ'. 

Κατα ξαπανοῦργ τὴ “ χότι 

ἱαπίβα φισῖ . πρὸς, τουδὶ 

αἀξιοῦμτασ, ὁ ὅτι κααβηθι 

λέπται μόψωσ. Ὑ δὲ στῶ “" 

νοῦ ργ., ἡμθσ μϑρ Με τριὰ 

ἀὐίῶι φαμον οἱ ἐἰκοὶ δὲ, Ἵ 

“αἱ δ σφοδρᾶς «τιμίασ'. 

ὡς κόνταυθιι ὥσ. "πρῶτον ΠῚ ἕως τουγυὺ ὑνπουίιούων δὲ ονυ σω λέγᾳ ὁ ο κραίυλας, οὐήλαϑ ὅςτις: . τω 

τίω Ἄψιν Ἀτα “σλαγὰσ ὁ ἐὸν ἀκόλουθογ,οὐκανετσλή, ρώσεν, ὀπῶν ὅτις δμινιἀλλὰ ϑαυμάσοις ἐ 

περώτησε τὶ τίς ὅν πονταυρικ οἷδε, αὐτὶ ἔν ἀκόσμως τοὺ ὑβρισικῶς ὅτι βν οἱ ὁ μεοντοιυρο, ὑβθισε. Δ 

τοῦ τὸ δϊδὲν Η ραμλῆρ, «ἰμφιπρὸς αὐτου μα ( χθσ' γράφου του,ατοτο μαιλοικῶς: ἐἰρωνόύεται “υὰ 

Η ραίωλρ. δ) Δ εόνυσες, μαλαίιὺς κοὸ Ῥυφῷθ’. ̓ Οποῖσ. 2) ὀνυσισ γϑᾳ πρὸς ὃν ξαυα 
ε θέαν. εκ λέγᾷ μᾳραϊιουομδμθ᾽ ὁ ὡς δείστονγς αὐὸν. τον ἱρανκλέουσ. ̓καθόλου Ἂ τοιονν ἀσώτν 

σι ἐν δε ὀνυσον ἱκαυχημιαπίαν" Μὲ μαινοιδγι. .δέφυμοσ ἀντὶ οὔ μιὰ μανεῖνσ'. παϑανά τερον 

ἡαῦτὶ ἡ Σὐπέλαβέσε μαίνεοδε ὁ ΘἩ ἡραίιλῖ “Ἦ ἐφλμὸ μανόν ἡ ὡς ὑφρλαιβένσε δ ὐραιιλίαι φοξιϑίώ 

Ἐπὴν ροίιωτῶ. δγογυσιαίὸν φόρεμα. σεροίκο τω ἐφϑι ρ4 λεογτίω. ἵνα Ἶ, ὡσ' κα ἐραϊιλῆς. ." ἡ ραικ λίουσ' 

γου Φόριμα ἡλεομτή. 'κροίκωτέω δὲ, ἵνα ἃ Ἐφοξῷὺσ " Αβλκα δῦ γυιικείῳ, ἐκ πήνυσ' δύμιατι- 

κάρριον ὅτι ὃ κόθορνθν, εἰς ἀμφοτέρους γισ᾽ ἱπδασ ἁρμὸᾳᾳ οὔθον τὰ ϑηραβδμες κἀθορνθ ἐλέγι 

ὅτι γῆς καὶ βδὶς ἀαϑομιλέν δμύα ται. οἱ δὲ, ὦ ὅτι τανεῆρασι κ γιωραξὶν α ἱρμοῆφ. ὁ δὲ ξονοφὼμὲ ἐν ἱλ 
οὐρὰ [ιοὶς, ἀμφοτέ ὩΣ »»)σ' ποὶν ἀρμόζῳν αὐγρρ Φησιι κὐκσληῆ εἰται δὲ ὃ ἡρακλῖσ ὁρωψ τίω 

ἄτοτεν που τίω σιοϑυίω- τ ὅτι τὼ ἀμιηϊωτὼ ὑμβον. ὁμϑὺ γ κροκωηδσ' κὰ ὃ ὁμόορνθ ΣΙΝ 

ἰδ σαιν ὁ δὲ λεοντὴ οι ὁ ̓  “ὅσωιλορ αὐδρῦα,. Ἑ᾽ πεβάτρνον ἰλφϑένᾷ. “πεὶϑ4. ̓λέγται  κὼ 

ὑπλννωσ' ὁ ἐπιδαϊδίφν. εἴ δὰ σιυφουσίοι σ' κι τοὶ μυτωφυραν "δ᾽ ἀλότων ζώων «ἃ « χιραίγοντα, 

λ πὶ 



Αοισοφαύουσ ἡ 

σἰινουσια 4. κλάϑιψισ δὲ ὃ Ἡ οζ νων μοΐχῃσοις, ΔιΝὴ κατεδιουσοιῤδωγε μοῶσ' ἢ 
συμβυρτίου, «“ΤῸ σχο ΟΎΗΤΙ Ξ νὴν ἡ Δ 5 ᾿ 

κωμρδᾶϊται ἰὦ δὲ λβορὸ ὦ Τῶν τρλεμέωμ," συ δοκ βηρις χοῦδᾳ κα. 
Ἄλον. δ) ὁ κολ δυνούχων, ὠκά 

ζ4εὐὴ ζω μῳ δυύσι δαὺτ Ηρσφῴ “Μὴ ηὃν οὐ πολλω : Κασέγωγ ἰξνγρομαι 

νας πριρβιπιαῦ. ἐμφαὶ Δ Καὶ δὴ αἰπὸ φθινεωσαῦα τ ὦ σίκον τί μοι 
νφοῦνει τίορατείαν ἀπε 

μαν, μετὸὶ κλφϑένουσ᾽ αὐ Τὴν αῤδρομέδον πρὸς ἐμοαονὸν ὁθαϊφνηςΡϑύσ. 
δρϊουσοίμείων. κοὰ ἐπιβά ἢ ΜΆ ΡΡ- ᾿ ς , 

Ἴδιον, ἐκόνο ἐαίεεμιφαίην, Τρ Ζεοῖ ῥδὺ ον ἐσατῶξ ς«“ὩτῶςοἹ4 στϑοοῇρο- 

ἐσρατήπισε δνεωσὶ ϑὺ φ! 

ΠῊΡ οὔ τοσ΄. «σζῥῷ νὰ να 

σἐλλὺ, ΤΟΝ νην ἀταισῶν ς (λ »!λὸὼ » τὰ »Ν ! ᾽ ἐδ 
λὲν Ἔ ὑρακ Ὁ γπιὸ ἱνδὶ, ΗρΓιίώσακ ,Διζδοτ Ἡ ραν δοσιΔιυδωμγ 

εἰς “ὸν ἀπύλλωδο εἶρουον. Ηρ"Αλὰ ̓ αὐος; Δι οἰ ΠατοἩ ρ. ξυνεγθύνκλιϑέν 4, 

κοὺ ἐσὺ σβηγρ ὁμίω-" 

Κάτι Ψ" γξιγρομίω 'σκπ] 4 τὴ “ὃν δγόνυσονν τὺ ἀγώφασιν αὐεξὴν «βογάρου. διλινὺ Τί ὄναρ ταῦ -- 

τῶ ὑπραξον οἰδεφασιν ὡσ' ὃ δγόνυσις ταῦτα λέγφ κἀν ̓ἰωῥιγρομίω. ὡσ' δπδιωντηδεσ' ψϑυδομισ 

νων ὧς ὡωλλειῖν των τούτο αὐ ὃ διλοῦ τοι. ὅχι οὐνππνὶῳ ἴομκε ὁ λειόμϑρον. οἰδὲ τῷ ἡχᾶν τεραξ ρ 

νἔμουσι, »“ρύ τοιοι δὲ τῷ ξανδιᾳ. κ Ὁ νὰ ὃν ἀπυλλω δ᾽ Δι ονύσω, Ἔ μόνον κυ, Ἂ σφω λέγᾷν φ΄ 

ἡρα κλῖν. τω αὐδρομίδαν. δ) «τὶ μὰ ἀλότι ἣ πρὸ ὀλίγον δι δα χβέντων κὦ καλῴννψε 

σπύλισ. Φοινιεσῶρ. . αὐηιδητησ' ᾿ πορ αϑόρομίδι ὀγδυῳ ἴπει λον: ἐπειδὰ οὐσυκ εξ αντη Ξ 

τία [ὦ τὼ τοι αἴλτοι- ,Μικρὸσ' ὑλίκοσ μόλων. «ποώ4 ἃ ὡς γεν μεγοαλόσωμθ"ὁμόλων. δι “δνσ 

μθ’ ̓δφυοινῚ ὁ τί δύο μόλωνδο» εἰσὶν ὁ ὑποικριτἠσ'. ΤΥ ὁλωποδῦ τιν. κὴ μᾶλον λωποδύτέωλν ́  

γᾷ: ἧς ὕὰ, εσμείε ρὸς σῶμωι. τιμα χίδασ' δὲ ὃν ὑποκθιτέω λἰιοϑοι μόλωνα. Αἰ δλωσ- γραφῶ. 

μαϊιρύσὴ "να διεροτωνια τσ’ ϑοΐται. αὐὰρ μεγοίλῳ σώματι πουρουφλφυσεως εἰ οσμημδμθ, ὦ ὡς 

τοισ' ὁρῶσι ππορώλειν ἀκαληξιν: βύοντου δὲαυ τῳ ἐξ ὧν ὀλυμκαίᾳ σποῖλῃ ντκου. 'κία ἃ, ῳ ππροὶν 

“βαυδν “πυρὸὶ δὲ ᾧτε ανβρουσιν φ καὶ μία ἐνχαῦϑοι ομππειισῖ. ἀδίμυτο δὲχὴ ὑβϑυμομηποιλμίσων 

ἐς ὀλυμιαίαν. "ἀλλὰ γαὺ οὐκ ὑβύυτο διος εκ τοι πουλί σοί τιμασιθῖον πλί τὴν “πὸ ὄψτοι αὐ Τοῦ) 

τοὺ ἡλικίᾳ νέον. λύγτωι δὲ θΣ. ὧσ' κομίσειορ αὐτὸσ' αὐτῷ ὃν αὐδριαῦται ἐς ἄλτιν. λέαται δὲς ςσ' 

εὐνὸν ὁ ὃ ὦ ὭΧΩ ῥἐοιᾷ κοὺ "ΠΝ [Ὁ δίσκῳ. ἐβοιαν ἐϑν δὰ οὕτωσ' ϑλ, βιαζοιϑρίω, ὅφτε αὐ ὴσ' 

λυμναύϑοι ππίζων. σοί ὄν, ἀὐ αὶ ἀληλιμμλόῳ δ δίσκῳ ἡλώπα ἐποίῶστο ρὺς ἐμπίπτειν 

τοῖσιτε δ. ὠϑοῦννν τοὺσ' ἀπὸ τοδὶ σηὰου ἀπονανδν δὲ ὑπὸ θηθίων φασὶν αὐγν “ἀρντυχεῖν δὴ αὐτὴν εὐ τῇ 

οὐ εμὲν αὐρμνοιϑέῳ ξύλῳ. σφῆινεσδεἐεἰκε μϑροις Δί σοὶ στίν Τὸ ξύλον. ὁδὶ ὑπὸ Φρονάμαι ρσ' Ἂ 

ὁμίλων. [υκϑιησι “τὰς χέρας ἐς ὀξυλονο ὁλι ϑοινεσιτε δὰ οἱ 1 στδίώ ες. δια χό ῥϑροσ ὑπὸ τῷ ξυλου λν 

ῥ(οἷς ὑδύυν ὕρυμα μάλιςος δύέστως τ θηρίον τού γε, τῇ Ὁ ἰεροτωμιατίδν “πολυ σε γί μῇῷ ᾶφιο 

γον. τοῦνττοι δέφισι ΧΙ λίζιν ποιυσοινιας ο δϑυπέρῳ "λόωμ. Τουκικὸς οὐδέτα.τινδοὶ ἀπὸτοῦ 

γεονομκὸς ἀμοιβοῖϊα ποιοῦσι. τιρδοὶ φασιν ὅλον ὃν ἑραϊιλέα λέγάν, λογφόμϑρον τινθδρά 

895, ὀνυσυσ΄. το δὲ δγονυῖίσον ἃ ἀπόρτος δ ὁ ἀηατὼ, ὃ ἡρακλῆσ ὑ“αύπτευᾳ, οὐδρῦσεραιϑῆναι μλά 

ἐϑένους “ὸν δηόμυσορ. Αἰ ἥωτοω. γράφυται ἀπππειπτο δὰ τούτον οὐχ ϑείθψον "το διθρν σον. 

κοῦ 

Ηρ. Πόϑοσ, πύσοσ' τίσ: Διομι κρθσ'  λίκος βόλον, 



᾿Βααλι. 

ΔιιΜὴσκώ ἥ]τ ἐμ δὲλφ οὐ Ὁ εἰλλ᾽ ἔχυ κακώς: 

Τοι οὔτοσ ; “μερότμ εδῦςε λυμὼ με ΤΟΩ . 

Ηρ. Π διός Τῆς ὠδελωμμγοννδιιοὐκίχῳ Φράστκα: 

ὅμως γερδῳ τοι σοὶ δέαόμ τιμῶν ἐρῶ ὰ 

Ηδγρηἰπεθώ μησσσ' ἐξαίφνεσ ἐἼνους: 

Ηρ ΕἾνους; βαραμαξ. “μυθιαίκιι ἐντῳοίῳ ̓ 

Δι. βἐεδυδάσεεω ηδ σοιφίσ, Ἢ 'πίρα Φράσα. 

Ηρ: “Μὴ δ χοῦ ὅθι ἘΣ Ἁ]μουν που σιίνο ΠΩ μαμϑείμω» 

Δι᾿ Τοιουτοσὶ γοίνιν μεδα οδο 6, παυϑὲς. 

ἕνω πἰφνησὶ ταῦ τα “Τῶ τεθρικότοσ: 

ὲ ἢ ὁ ἡραίελίς ἐπάνεγοι ε"- 

μ" “το ἰιλειιϑίνους, διὰ φὺ 

ὑπεβάτενον κλειϑένφ, 

Ον πὶ, ἀλλίγῳ κακῶσ. αὐντὶ 

ἠόα κοὶ τοὶ ἀπά. . ἀλ΄ 

λὰ πορίλκφάπιν ὃς: αὖ 

“το 3 γκὺ κακύς. 

Ἐπεραφράσω. «ὅγ δαὶ στ ωσοι ὡς 

ἐρῶ. εὐποξαλώγ᾽ στ! ὃν οὐ 

ΙΗ “τῶ ἔχνους. "ἄλλῳ τὶ 

ν»: ἡ ὑποδείγματι φράσω. 

ἕσι δὲ ἡ ἡ μίσιλον “ Δοναί- 

δὸν . Ἐτνουσ. ̓ἑκαρίου πὶ 

ΔιιΚαὶ νὴ δὲ ὀτίγ ἔς» ἔτι κατωτέρω. 

Ης Τί ὀσλόυϑμοσ-Διιδέομο Τριηττοὺ ὑ δεξιοῦ οὐ 

Κοὐδείςγε μια πείσειεν αἰθροωύπων ἡ μἣ οὐις ἀσίνοὺ ὡς ἀδφιφαγου δὲ τὸν ἡ 

δλθῶν «σέκέι δ} Ηρ πἐχίρομ, ἐς ἄδον κεχω: ρλίιλία κωμῳϑοῦσι. Δ δὲ 

5») τ πνοσ ἐιδὸς ἀϑείρασ. "δ δὲ 

᾿αὐδρθουὴ πρὸς τοῖς μάχας 

ϑαυημαιξοὶ ἐτνοσ' ἐϑίουσιμ 

ὡς σιμνχελοιν ὐτοῖσ' πλῷ 

ἔχ ὡσ' οἱ περὶ σούύπου 4 εἰσ 

νοὶ λέγουσιν. 

Καὶ χοῦσπω “τοῦ πεθνεκὄτοσ. 

πινὲς δουλόνται εὖ 5: ὁσων 

“πον λίγᾳν Ἑλορ. τινὰς ἢ δ). 

οἷϑουσι ὁ “τὸ τιθγυκότοσ'. 

οὖς ΤΟ) ἀραϊιλέους λέχγεμ 

“χες αὐτό. οὗτο δὲ ρὲ δ)“ 

δωσκαλίοι φέρουσι. “πῖπ 

λϑυτήσανηρ, ῥθονπένου, " “ , ἫΣ αὐτοῦ, διδιδαχιναι ὁμωνύμως εν ἀει: ἰφιϑόεαν τίω ἐν αὐλι (δν 

ἀλκμαίωνα, βάκχαν. ον “δὴ γα οὐϊμυ πεῖσιν. (ὐρισίδου “ὁ ὀνέωσ' .σὺ σὸ δ δέρας ἔυμμ αχων 

«πόλλυττα. ὁ μϑρ γουν οὐκ ὑτεϊοὶν οὐδντες, κακο. ΤΙ ϑυνκ. ἰωφῶν. ἰοφῶν ἡ ἰὦ συφοκ λίουρ 

ΗΝ εν! κὀσράτη. ὃς δόκιασιν ππερῶχι, . 5. τὸϊσ᾽ τῷ ποι τρὸς ἐχρῆτο ποι βιασιν ὡς οϊείοι. ἀσεγαι 

δ ποτε σπᾷ οἰκιλὴς «ῥέράματιὸν ἐεφῶν τοι φϑινοῦμτωυ. οὐ πρὸφηοὺσ Φρωγρας ε ἐγκαλοῦ ντῶ 

τῶι πὶ ὡς ὑπὸ πίρως “πα ραφρονοιῦτι οἱ δὲ τῳ" ἰοζφῶμτι ἐπετίμισον. σίτου ροσ' κ “κεῖ. αὐτὸν 

ἐπέ. δ ἐμὶ συφοίελῖσ, οὐ “τοῦ ρει ρονῶ, ει δὲ στούραῷ Ῥόβ ὁ συφοκλὴσ' οὐκ ἀμί. (Ὁ πὸτε ἐν 

οἱ δἹ πὸ ἴα. ποιραιενώνοι!. οὐμόνον δα! θιλῳ δΝ σπερὶ αἰρῴλον κοὰ δὐρισύδιν ἀλλὰ κοὦ ἰοφιν 

τι σμυκγων ἐσοιηο Ἔρῇ. ὑῳ. Τοῦτο γῇ μόμον ἐπποὶμ ἀγαθόν. ἀγωγίσουτο ἢ» μὰ ἐνιίμμσε λαμ 

πρὺσ ἵπι ζδρτὸς τὸ πωγρὺσ αὐτοῦ. "ἣν ὁ ἀμφιξαδλε μὰ ἀάαϑς κῷ σιφοἰιλέουσε ἄν. 

δ σαῶσ' ἀχεν ἄγε αὐτοῦ  διλομότι τὸ ποιήματα ἄντε τοῦ παῖὸ ὃς αὐτὸν σιφοκλέτι. «τοὶ αὐτὴ }}- περὶ αὐ 

τοῦ »ὐν. πολλουσ δία καιπέῖλᾳ πρότερομ δὲ, τῇ ἡλικίᾳ αὶ τιμιώτερον «ὦ γ ὁ συφοκλῆς οὐδῷ 
λου ἀϑῥ᾽ ἐχεσιν ἐπ] ἃ ψεω τεροσ υριπαίδου δὲ κιδτ. 

ὁ, μϑὺ ΥΥ οὐκ τὶ εἰσί ν"οἱδί ὃν τέτρκαι κοί . 

Ηρ τ δουῦκ ἰοφῶν ζ. Δι: "τοῦτο τοι κοὸ μόμομ 

ἕτϊοὶ, λοιπὸν οἰγοοϑόμ, εἰ δὰ τον τὰ χὰ 

ὧυ νὴ σιφ᾿ο οἱ ἢ οὐδε ὸ “σοῦ θ᾽ ὅπτωσ ὑλει 

ερέ, ως: σοφοκ λέα πρότιρον ὀμτέύρι “δου 

Μέγλᾷς αὐ αησι γέ ὀπιερικέϑιν λέσριγήν, 



Αρισοῷ αϑουδ' 
Οὐ πρὶν αὐ ἰοφῶνποι. κω Διιόν.πρὶν γαλὶοφεῖν τ᾿ ἀππολαβὼν οὐ ηὸμ μιόγογ- 

δῴ τοι αὶ νὸ 
" 

χσυνδοκου ΝΣ Ανιμσοφοιελίους .Ὁ, 71 Ἴθι ει Ὡ κωσδων σω» 

τρὸο λέν. οοὐμόνον δὲ τὶ Κάλλως ὁ μδράοι “Ἰδισ' πωροῦργισών, 

«τοῖς “Το περτρὸσ πράγωι Καὶ ξιωα πο ανανδιορ ἐμσΊλει γἰσεθέμοι. 

δζαις ἐπιγφαφείϑοι ῳ- (δ μκολοσ' μδρ ἐνθυδ᾽ δκολοσ' λίκε, 
μιρδέταν, ἀλλ τῷ τοὺ 

ἀυχεὺσ, μὴ μακρὸς ὄνοι. ΗριΑλιϑων δὲ τοῦ ἔς 
"ἄτρλι πτὸν μιοῖφρὶ χυ τοῦ. 

κ δκωσωρίσω, ὅτι τινὶ ἀγιϑὸς πριητες τοὺ γρθειμὸς τοῖς φίλοισ: 

Ἢ» οῖστα ΠΡ Ν Ηρ.ἴιοΣ γῦσ' ὁτλημωψ'Διος μανκέρων ϑύῳ χίαν» 

ἐ αηροηα ψαρνννε γδν Η ἐν ΟΝ ξῳοκλῆς "Διῤῥόλοντο μὴ δέκ. 
χοὺσ' Ἱ πσαουδ οὕτω ἐδοκῖς 

μαζὸν ὀγοφώδεισ ἃ ὅν. Ηρ. πυϑάγγιλος δ 5 α. πὸ ὑμοῦ δ᾽ οὐδεὺς λότϑσ,, 

᾿ ἀϑύρυβον ὑπο λϑῥειν δ᾽ ΄ ἔαρι ὅο μϑου ηὸμ ὥ μον οὑτωσὶ ἐσρόδρα; 
γαντοι, μήνα ἐν πολέμῳ Ηρ: κοί ἕτερ᾽ ἔς: ̓ὠταῦϑο μφρακυλλια Ἶ 
εἰς ἰεΐνδυυνον ὑπταῦ τῶν ἐμ’ 
ΜΕΤΈΧΕΙ ἘΠΘΟ, Τραγφδίας τριοιίτοι, πλδι ἡμύρια: 

τιψὲσ δὲ ἀπὸ “ἡ ἀγόωρ ἐυρυσίϑου “λὲν ἡσοιδύῳ λαλί γ ἐν 

ϑυβσαδρομι ὑπειοῦτω δὲ Δ φυλλίδες ταῦτ᾽ ἐσ) κρὸ σωμυ λιματα» 
κημαίζοισι δγ αἰκ ρούοντις. 

τινὲσ' δὲ ἐκ μετοφορᾶσ 88 Ξ 

Ρομισμοίταν. “τίν ἐσ δὲ ἀπο φυλάϊωρ. διμάτρ, τοσ' γαρφνοιε ὅτι (ιατῶ ποὺς φυλακὰς ̓  ἐγρνη 

ρασι, ἰεὠσῶωσι ὅγεσημαεινοα ὁπῶς α" ,Φϑέγγωνταιβ “ξέλτορ δὲ ὁ ἐπὶ ἡπαορ τοὶ δῆ ̓ἀγιόωρ τὸ 

δὲ ἀλλα ἐφε δε, ἈἘΝΙ Ἐνιιολον. ἐταλοὶκ οσ' ΠΥ ἐλϑυϑέρμοσ'. τοιοῦ τοσ' δὲ ὃ συφοκλῆς: Α "»κἐ- 

θων δὲ. οὗ γοσ' Ῥαηκὸσ-ποιετὺσ. ἐπὶ μαλακίᾳ δγεβαλὰ ετῦ - 

Πρρεινὸς “τὸ! σ' Φίλοι. τᾶς σαφεῖ. οὗ τοσ' δὲ ὃ ἀγάϑων, κω μῳ ϑυποιδσ' στῶ σωϊι ράίτου διδασκάλου. 

ἀγιθὸς ὃν πρόπων κρὸ τίω τράπεζαν λαμπρό. κοὴ φασὶν ὅτι ππλάτωγος, συμπόσιον, εὐ ἕστο 

δε αὐτοῦ γ. ὑγρά μμπολλῶν ἅμα Φιλοσίφων σιιὺ αὐπῷ καταρβέμτων, ἕσ μαϊεάρων δύω “ 

ἰαν. ἡ ὡσ' περῦ ὁ πετελϑυτοίεότος λέγϑ, ὡσοινἕ περὶ τὰς μαϊῶκραι νησσυρ. ἡ 0Τί ἀρχελάφ τῳ πώ 

λθ «μέχρι τελθυτῆσ μετὼ ἀλλωρ πολλῶρ συυνὴν εὐ μαϊωνϑογίᾳ» κοὺ μαίιἀρωμ δϑωλίαν ἐφι 

τίω οὐ βασιλέῤοισ. τοῦτο δὲ πευρϑ πύνοιαν. Ζονοκλῖσ. ἡδρ καρκίνου ξενοκλῖσ, κωμῳδεῖτοι υσ' 

ἀϊ ἐφὸς ἐν ΤΉ, “τι ἦσει το ἀλλ φβειόσ. ἀδελφοὶ δὲ αὐγον, βενοίολώτοσ' κοὺ ξενότιμο. ἐσὶ δὰ φασι 

ΠΡ ξεγοκλᾶις τραγωδοὶ ππνότερ. τρίτοσ δὲ ἴδ, τούτοισ’ ὃ μώννμοσ'. πολιτίὀς φαύλου μὰν. “ποῦ 

σρὺσ. Ὅ' δὲ δίμῳ ,γολα νη. Πυϑυύγγελος δὲ τραγωδίας ποιντῆς Μογβαρῦς. ν ἄσημος. ὁξαν 

ϑίας δὲ ὑπομγεϑεὶσ' μρρίων ἔλον Φισὶν ὅτι οὐφροντήζεπέμου Ἂ τοῦτοι υϑυιγγέλου μινημονθὰν 

ὀψτες, καλῶσ δὲ οι. “αἰ ρῶσ' ἐδειβονως δοῦλος “ὃ προίκεὐ μον. Λαλίσερα, 'πολυλογώπερα εἰσ' 

Ἔρυτο γον δὐρικαῖδῃης ἐκαικίζετο: Ἐπιφυλλίσεσ. τὰ ὑππιείμϑμα ηδισ' μεγάλοις ἐδφισι ξο “ 

ὅγα: Μιαλλίοφατοσ' ἡ τκαϑέαυτο Αὐερά. ἰκλιντωι δ οὕτω γα “οἷς φύλλοι μαλνηῇ ερ91. 

ἡ τοὶ πρὸς αὐτοὶ σ’' “ἷ; Φύδλοιν. Αλλυσ. ἐπιφνλλίδε; εἰσὶ τὸ ωῳ “ἷσ βότρισιμ φφ ἀρχῇ "περνῆω 

ματὸ: .δ᾽ δ Φασι το ὁ ἐν κορυφοεζς Ῥ» κλημάτων, “χοιλ} τοὺ γχὺ οὐ χύ πὸ δἰκάω ΠΙᾺ φύλων ὡς δ) "δέ 

ρνῶν 



Βαφά ΩΣ 

Χελι δόμων μι δελοινΆ βητο  σύχνης: τρυες ἀλλεαπίνωφύον ται. 
δεῖκνυσι δὲ ἐὺ τεδϑῳ ὡς οὐ Α φροῦδα θα ἥον. ἣν (ονορ 2 ρὸμ Λείβῃ, Ἀν περὶ λέγω ἐδ 

Α ἱπαξ προσουφήσοιντοι “Π 1 αγῳδῆᾳ: Χελι ϑόνων μισεῖα παῦρα ; τὼ 
Γόνι μὸν δὲ Τριη τίν αὐ,οὐχοροις ἵπι ονάλίο μήν δύφισαίϑον. πο- 

Ζοτῶμ, αὔ εδστιρφημιο λο ναῖον Ἄσζιεοι» ρικλί. κε παρα 
Ηριπω; “ὄγιμοννδι ὐδέλϑμ μος τὶ ς φθίγξωτοαι ἕ μουσεῖα. "αὐ ἐς βάρβαν 

Τοιουτον [τ “περακεκινδειωθνμϑμομ. ρακοὺ ἀσαύετι. κὺ 
Αι 9 βα δε; οἷο μια ιομ ἢ ὑχόνου ὐδα. πιιρομεία ἐπα χὰ βαρβᾷ 
ΗΦ ρέμα μϑρ ὁκέϑι λῦσοιν" ὁ μόσοιᾳ καϑ' ἱερῶν, ἢ ΡΕΝ ῬδΑ βγη μὲ ὰ 

“πειλρῶμὶ δένχα ω ολϑμκϊοῖα Γλᾧδανδς σι ῥικήσοιστεμ ἰδέαι φὶφς εγὸσς ταν δὰ χυλιθέψον δος. 
Η ρΣὲ δὲ ταν το ρε ἐσής 4, ΔΙ δεθι μιαλα δ δ μιαίνο πλέω διὰ πολὺ τῆσ ᾧ» 
ΗΡΉΗ μὴν κάδαλλάγ ὅξὲν ὡς (δὲ σοὶ δοκέει δῆσ' αὐνῶν τοὺσ' ἀκούοιποις 

ἡ δ οἱ ὁ μελοσ' δυζ ρεῶνον. ΔυΜὰ τὸν ἐμὸμ οἰκεινοιῆ ἄλεισ' Ὑδϑοϊκι αν. διολτόῖς ἐξῆν, ὅπεριθρέμιε 
Η β' Καὶ μὰν ἀτεχνῶσ' Γ ππμηρνηρα φούνι 70... ᾿ ,ιτοαϑρακία χλισῶν. ᾿ 

ΔιΔεισύ μεδύδοοσες εἰ, αὐ περὶ μξ δ᾽ ἀδιθσλόγος. Αἰ φροῦδα. ἐφαμῇ ὑπὸ πῆ 
γάισ, 

Ην μόνον εἴγονν ὅπερ ζαοξ 

τοὺς περιιρῶτοι σ' ἐππμέν ! 

τασ’ γοῖον γῆδ' δραμάτων. Τ' ρόσυν ρήσοιψτοι. ὀὐϑυδρομάσεινται. “δοικι μόσαψται ἐντρα γῳδγαισ' 
δράματι ἐσπιὰ γεϑένιγου. Γ ὄν! μον δ ποιπτίώ. φυσικ ἐντιναι( Αὰ βεβιωσμένον.᾿πιννντικόν. Πα 
ρακεκινδιυφυμένον. ὑψηλόν. "βλάσφημον. “στὸ ράδοξον ἀσύνηθεσ. 

Α ἰδέρα δγός, “4: ἀλ εξανέρας δυριαιδον.ο. Χεύνου πρόξωνε πόδα ὦ ἐμ μέλαν! “ππησ' συζφοκλίους" ψ 
μφυμι δ Σερὸν αἰθέ ρκ, ἰδικησινι δγός. Γλώαν, οὐ πιορκκασιῖσειν. τοῖοι “: ἱνταπολύρου δὐριπίν 
δω Ξ" ' σλδοθμωμοχῇ δὲ φριω, αὐώμιοτοσ. Σὲ δὲ τοῦποὶ ρέσιζε!. "αὐπὶ “ΤΩ σοὶ ι ἀνήικῶς, σηββειοο 
πίον “οἶνιν ὅτι ὁ ὠπικὸὶ κἐχρίω ται τῳ} τοιουΐῳ λθμαυτισμῷ. κοὶ δὐρυαίδις ὧν βαμιρισ. ̓ἵκατο Φβϑ 
Ῥρόμε κοὰ ϑηβαρὶ ὅδ. Μαάλααπλᾶνὰ μιαίνει. “ἤ "κοὶ μάλλον μιιέμο με. δὶ ἱ Αϑὺ, φασὶν ἐκ 
τείνουσιν. οἱ δὲ, συσέλλοιον. ̓μεπελαμβαίνυται δὲ εἰ εἰς ΩΣ Αϑ οι, ἢ ἢ οὐΐς. ἀλλὰ κὦ μᾶλλο γ. ἡ γυὴ 
με ἀποιγὸ ὁρόνσις “σοὶ ρὰ τὸϊ ππολωιοφ, αὐτὶ τῆσ' οὐ  ἀρμύσεωρ σποεραιλα μθανε ται. Α Ἄλως. ἀλλὰ 
“λίενὰ μοάνομιί ἐπαῦτῳ. “γρυπεειν, ὑπερβαλλόντως μιονὰ ἀρίσκα. 

Κόραῦλα. "καίιοὔργα. καὶ αὐλθῦν ῥα: "δἴδυμος. κατεσωμνλμιίμα. ἀπειτατιβ κοὐ ἱακοβούλουσ' 
᾿πκοβάλλουσ. Με μ ἐμὸν δικά. κοὰ τοῦηρ περι ἐν αὐδρομέχρ. μιὰ ὸὲν ἐμὸν ὀϊίιει μού, ἐὺ 
πο ἀρίωίσω. Καὶ μίω ἀπεχνῶσ' Υ αὐτὶ «τὰ ὅλωσ. "οὐ σιυολυσ κθὴ Ἐδτρ δον ἀδύλωσ': “πίχνασ' 
κλὶ ἐλεγον, ὅιον χονσ' δυύλουσ. ἀμᾷὶ δὲ Λομὰ τεχμέεινσεσ᾽ ἕχντο ) 

Δοσνῶν Με Δωσικεντοῦτο ̓ γουὴ ἐπίσος σρί ἐμιδνοδοῦ. παῦτω με φησι δ δυσκι. κοὺ μὲ κρῖνε Ἰρῳ 
ἡνδΐασ: ὅτι «ϑεφάγοσ' ὁ ἡ ἡρακλησ. 



Αοιςυφανουσ' 

Κρίωλασ' . γρίφοτωι κρι» Δι ΑΙλλ ὧν συροιίεκατέωδο τί σίκϑον φέρων 

μνούςἐκπροπεὸ δἐμνῦ, εἶ λρον τὰ σὴν μὶ 'μοσίν ἵναμοι τοὺς ξένους 
σεῖς ἢ ὀσῶν. ὅπον τίς ἐἴω 
Ῥα πῆναι ΡΤ ἯῸ Τοὺς σοὺσ' φρασέικσ μἰδοοίμεν, οἱσεσὼ 

ΗΜ τρέπειϑοι τῆσ' ὁδυῦ᾽ τοὺ Ἐχι τοθ ἐνὶ - ̓ ἀλϑέσ' ἐπὶ "ὃν χέρβερον, 

κρὐη εοϑεῦταν τορραλρ Τίτου "σῷ ῥάσον μοι»! μδρ' φισ' εἰ ρτοσώ λιεθὲο 
τις όανται δῆρ' νεκ ρῶν. ὅστι Πυρνέ ̓,αὐα πεού λας: ἐκ βοποῤσικρήμαιιὀδουσ'» 
δὲ οἱ ὶ ὁδαναρομῦτες ἐπείνω 
“πῆς γϑρούρίσκκοισικαιῦοὸν, Πόλει' 5: ἐτοισεασαν δοκὰν ξίαεςιδῆρυ 

τοιῖτοι κε αὐγῃσ' οἰὐμϑροσ' Κορφσ ὀλίγεςοι Ζανεστοι ἐμδ' ὁδεὶ; λόησσ, 
χὰ ὑπο γῆν Εἰνοΐη ἐρωνοῦ “πε Ηρ κι τλιεολμήσειφ' Ὑν] ἰεμαι "μὰ σύγε. τ 
θὲ τούτων Μτεθερμὲν. 
᾿μήτεϊποιλθὶ καῦμα. μὲν Δι"Μηδὲν ἐτιπρὸς ταῦτ νὠλλο ἐφραζ "δ ὁδῶν 
“Τε δυρεί μερὸν ὁδὸν ὅπη. ὄτπως τῶ χισ' ᾿ἀφίξο μεῖς ἀδου κα χω- 

! 

Θρανίου. θρανόυσ' ϑρανίτια Καλμιήγεθε ριμηνμότ' ἄγαν ψυχρὰν φ ράσο" 
εἰῤ γε φΦρίαν ὑποπύσγα ἢ Ἔν 

ἔλεγον. ὧν ἡ ποι ρὰ δ. 7515 7 Ηρ. Φέρεδαᾳ γένοῦ τῶν ἴἰςς φράσω πρώταμ, τίν 

“ἢ δὲ ϑρῆνισ'. ἰφῶν οἱ απὸ Μία μδρ φύϑτα ἀπ καέλω μισὸ ϑρανὶ ὙΠ 

γχθάϑροι, ἁρτῶσι ἑαυγοὺσ' Κρέμιαἴσοωνι σα τόν. ΔΙ: ποῦς πνιγνραὶ λέγᾷς: 

ἀπολαίωτίροντεσ αὐτοὶ 79 Ηρ; ΑΞΧ ἐςν ἰἴβαπὸς σωρίτομὸς τόδε μιρνένη 

δὲ κάλω ἡ υϑεῖ αὶ κούλοωσ. 

Τμπραυλέπις καυμα, τώδε. ν Η δαθυείασιδι: οἰ ροι κώμειον λέγφ;, 

ἅμα μδὴ δπιϑερμιω ἅμα Ἡ ῥ' 'ΓΜάλισαγε “Δι δυχανγενοὺ δυσείμερον 
δ δτιπνίπι τῶ χεύνῳ τὸ 29: Ἑυοὺς ὃ ἀγπό πο σίποὸμ Τικυύμιαν 

οἷον ϑὴ δ ρα , ΗΡΒ οὔλειτσεχβίαιν αϑὴ κα ταὺν ΤησοΙ φράσω: 
Σύγτομοσ. ὅτι οὐ Αὐνον ἐπὶ 

ὙΜοΝ λύμισιν), αλλὰ τοὺ Δι: Νηηὸμ δ᾽ ὡς ὄν τοσ' γε μὴ βαδεσγκοῦ. 

σιιύτομον πετριμμένίω Η ἰρΚαϑύ ρπτυσὸν νυ) ἐς κεραμάκδν" ΔΙ κατα : 

δὲ, ἅμα μϑὲ ὡς ὑπαὶ ὁδοῦ εἶν Ηρ: ̓Αναρὰσ ἐσὲ ηὸν πύργον ὃν ὑψιλ “Δι: ̓“πἰ δρῶ, 
τημαλῥυμθών. ἅμα δὲ κοῦ 
διὰ ὸ πρίβεθαι αὶ κώνῳ Ηρ ἄφλερδρην το λα μιπάϑὰν τεῦθεν θεῶ: 
ον. Ὑυχραγι τοὺ δυρεῖς 

μι ρὸν. καὶ ὧο ἔππὶ ὁδοῦ ν 

χεὐσι στιίεα τοὶ ψύξιν φονύνωρ ω ἰκιώνθον: αὐ γισιδὲ, πε πὠνταιγήμια, ἀπὸ ὁ δ ποσῶν ὃ 
οὗ τος ὁ ϑυύναγοσ' ἀράτω. πρώτωσ' αὐτοὺσ' μετ ὧι  ψύχυρ. ὁ υς “Τὸ ζωτιϊκοὗ εὗμας περὶ τίω ξὺν 

ὅγζαν συτελλο μου. Κα ταν τη. υὗτως “ἢ ἱκοὶ αὐτὶ ΤΩ κατωφερῖ. “Φὑκολώτεραι γα κῦὶ τὰ χ' 

Πεγαῖ » τοι αὗται ὅδοι. ΆᾺΑ Φιιμέμεν πίω λαμπσαδα. γοὺσ' λαματωσι τοὲσ ἀηφνασ'. Ἔα νά 

4}. μία δὲ νονται τρᾶσ' εὐ τῷ κι ρα μείεῷ. «ἀϑενᾶσ. ἡφιώςον. ̓προμειϑέωφ. κεραμφκὸσ' δὲ ἷσ 

“ποσ' ἀϑήνισιν ὅπον σμιυντέλοιων οἷ 0: ἀϑενοιοικκαπτοὶ ἃ ἐνιαυπὰν, λάμιπηιδοῦλρν ἀγῶνα. πρὸ ἣ ὁ ργπωι 

φυΊῳ πύρηρ᾽ τινὰ ὥποαί γεν Φαοῖν. ἐΦ᾿ ὃν συμβουλϑίει αὐρὸν αϑαβαὐποιβευρᾶν τὴν λαμπιίδα. 

ὕταν οἷ πρῶτοι λα ματο δέφομτες ἀφεθώσι, δι αὐσῥν ἀπ» ΤΩ πύραν ἀφένοα ἑαυτὸν κάτων 

ὅν! ΠῚ 



Ι Βαφαλθι. 
ὦ ᾽ν. », 9 

ἐὶ ΨΩ, τόν εἶμαι ̓  σὺ σμιυντόν.Δι ποῖ Εἰρικατω: Εἶμαι γγϑθμα. "ἄντ τοῦ ζεῖ 
ΝΠ ποὺς δῬομῶσ. «τινὲ σ' δι" ἀλλὰ πολέσο μ᾽ αὖ ἐγκεφ λυ ϑθίω διύω. γκάφοιοιν ὄντε αὐτὴ το ἀν 

Ουκαῦ βα δέσσιρ με τέως ὁδὸμ ταύ τίω: Ηρ: “τι δε. φάντεοὶ δρομιᾶσ διλοιότι 

Δι Ηνσν β σὺ τῦτι κα ΤΗΝ Ἄθ2. Ηρ: αὐϊδισλῦι "ρλὺτ , “τοῦτο δὲ “νωρημώπερον ̓ , 

ΐ νίωυ εἰοέ λίω ἡ 6 υ. γε: ὃν νού. ἐσειδὶν οἱ ϑεω ἐυυσ ϑὰλι αἰ μνίω μ Ἢ πον τ νπ πο σ  αβνΑ 
Αδυιορ.Δι" ὅτα πῶσ γι τίρ «μωϑήσο μια: λολόπιώ πρέχεντεσ, ΠΝ 

Βρ' ἐνσλοιακοίφ τον νουτωΐ σ᾽ αὐὲρ γέρων σουυττὸμ. «γράφετωι δὲ ἐν 

Ναώτησ δαξ4, δ ̓ξδολὼ μιοϑὸν Λαξωμ. πολλῶν ὅνωι, αἰτὴ το ἕιητε 

Ἀ μήποτε Ἂ δαΐτερον νι. Διιφιθώς μέλοι διυώοιόϑον ποῦν Τοῦ λθ υ τω )διύδδολω οἰ ἀν ἐ χουν μι 

Πώς ὀλϑέταν κἀκ ον Ηρ. ϑησεὺς! ἠ)ϑι γε" μοῤϑῥου δῆ αὐοπρ λν τ 

Μετου τού σφ ής κοὸ ϑηρ ̓σψφμνοία. , δᾶντις, κὼ τοῦτο λόγον ΗΒ 

Δνοτουτοι Δινμάμξκ πλινῆς μηδὲ λάμοέ του. Δεῖν. ὡσ' δῆ θεωῤβδμων επί 
καλουύτων ἴρ, σημέιον ἀν 

ὧν γμάπβίψσ ἢ ε ὍΣ ρ δρ β οβον “πολιὶ Φιέντι κατοὶ ἈΝ, ῥχδιονοᾷ 

Καὶ σκὼρ ἀεὶ μώμ"ὃνδὲ πσούτῳ κάμϑῳ ους μια οὕτως ἄναν. Αἴλλως ὅπι 
᾿ς εν τῇ ἀφέσει Φν λα μποῦ 

δὸς σημξιορ (ὦ ηῖς μιέλλυσι 
"ραμθνὺ ὑσ' διέ! “το δρόμου 

ἐκατορξαυϑαυ ὃ " δὲ γοῦτο πρὸ “τῇ δὺ ρυϑῆνοαι “πὸ ρὰ τυρσηνοὶς τίω σαλταγγα. 

Αλλὰπολέσοαμ αὐ ἐγνιεφάλου. ὃ ὁ ἐγκέφαλον δῆ αὐῷ ν ἔχε ὑφίαυὸν δ μϑβασ' ἐοιψι ὁτουσ’ χύϊς ΦᾺ 

συϊιησ’ φύλλοις. νὰ ἀρίςοι μι ρχθδ, ὅτι πρὸς. Ὺ οἕμα τῷ ἐγκεφάλου. ἴσι ΧΙ ὡς ΠῈρ ϑρία δύο συγμε 
λϑνα. ϑρία δὲ, πὰ “τῆς συκῆς Φύδλα. «κοὶ το θεία δ. ου ὕπωσ σκϑυάζε ται. λίγνται δὲ ἀπὸ “τῶ κατει 

θοὸς, τοῖσ' τῇ τῆς συϊιῆσ' φύλλοισ. οἵ δὲ σι νασία ΤΩΣ, τέαρ, μέλι, α. σεμίδωλισ. ἀώϑησι δὲ κροὺ ὃν 

ἐγκέφαλον 67 αν αν καπειλίσοιντεσ' χοῦ σ' τὴσ' συκῆησ' φύλλοισ, ̓  μετα ὶ Φ ἄλλησ' τοῦ ἐρίου κα- 
πυσιϑυῆε, " κοὰ μόνον. σρὸς Ὁ ὁ παρίϑηκε ϑείον. Α͂ βυοστς, ἣν οὐ δὲ βυϑὸς δυυδαται χο γῆσοωι. ἴω 

νες δὲ “ὃν δυϑόρ. βύασον λύλϑεσι. Τ᾽ υνοντωῖσε. σωυαίων τοὺσ᾽ δχίω τύλους μὰ τίω πολέ μίιυ 

κοιλάνας Φ»σίν. αὐτὶ “τοῦ μικρῷ. ὁμοίως δὲ κοὰ τυϊοὸν Ρ̓ γΆσστον. δὴ τὸ πίθον. Ἂ τι “ππρὰ “»")σ 

πῖπελοις. (καϑεςηκ ὅσ. Φφορὸ δὲ αὐτὸν, ἐπαίτηδεσ' σμικρίων τσλόιον. 

Διυδολὼ μυι οϑὲν λαβωρ. "οὐχὺς τοῦτο "λαμβάνοντοσ. ἀλλὰ πρὸς ὃν δγκατιϊιὸ ὃν μιϑὲνὴ ὅτι δύο ἐξ 

λῶν ἰώ. ἅμα ον "διὰ Ἂ λεγόμϑμον, ὅτι “οἷς καιρό ἐπὶ “Τοῦ φόμια ποσ' Θἀλλουσι δυοὀβολοὺς, ος ὅτι 

Ὁ ὅκα οἰκὸν Αι ϑείριοι, δύοῦ βολοὶ πσριμ. ἐπιφέρεται γοιὦ ὡς μάγοι διυύαϑον παινταγοῦ τὸ δύω 

ὀβολὼ ὕει μεν: ) ἂν Φιώβολον. “ῦτοΣ φΡ Ρ ορα τῶν [κολαίκείας χάριν προρτιδοντον. ἐπὶ ὴ ) ἀρικοφαμους 

κοὺ Φαχμ ἰω " λαξδῶν. Θησει" "7.7. ὅτε ἱκατῆλϑε μα. Σ πειρῖϑον ὡς ἀϊϑονεαι οὗ ρππώσκι ζον 

λορϑϑου τίω κόρίω τῆς ῥάμητροσ' περσεφόμίων ̓  δηὰ Ἂ Ρ ϑη7εὐφῳ ὃν χὰ ἐρωνα δυᾳ πρϑιι διοντοι. 

Καὶ: σκὼρ ἀὰνῶν. τινίσ Φασιρδ σκὺ ", πρώγν κεχείοϑνο, φρώτιν ᾧἀτωλανήῳ δρώμωτι. εψ - 

δὸς δὲ. πὸ δλῷ γα ὕσερον ἮΝ θ« γράχον ὁ οὐτοί λανηρς φράτιδος. δι δῇ δα. κτα 



Αρισυφόνους 
ἐ! νι. 

Η μορσίμου αγινγασ' τοὺ Εὐπουξένομσες ἠδίκησε πώ ποσί: 
οὗγησ ποιντής.κρὴ Ὑυχεῖς. " 

ἕσι δὲ φιλοίολίουσ', ἡθσ. Ηπαϊσκκιρῶμ πὸρ γύριον ὑφείλυτο 

ἰὧδφ ὀφιαλμῶρ ἰατρὸσ Η͂ μιμερβλομνσεμ ἢ πωηρὸσ' γνοιϑὸν 

ἀγαιθῦσ. (ὦ δ ἃ σμιίι ρύς: ἐπώταξεννν᾽ “σίσρκον ὥμοσίν, 

ἐὸν λίλεν ἀμφιλέμανται. Ημο ῥσίμου τὴς φησιν ἐξεγραατοι-- 
Τὴν κιμισίου. ἱκιννσίας θν 

γαμιθυαοιδς. ἢ ὑπονέσα- ΔιεΙΝὰ χοὺσ᾽θε οὖς ἐ χεῖν γεπρὺς σούτοι σι κε 

γ πυῤῥίχαιν. εὐδτι ἐν οῖς Τὴν πο ἐξίλοντὶς ἐμαϑε τώδκι νησήου: 
ΠΩ πολλῇ κιρήσει ἐχεί Ηρ Εν τεῦϑεν αὐ κῶν γίξσι περὶ σί “πνοή. 
στί ΤΟ. “πινὲς δὲ οὐ γράφοισι 

σὸν, νὰ ποὺσ' θεουσ' οἶλον. ον τὶ Δ, φὼσ' καλι ΣΝ οὐσπερ φϑάδε: 

ἀλλαφαιροῦοι. “ὡὗ Καὶ μυφξινώματινρὰ 9 σου: οὐδοοί μομασι 
ὃ ἐξῆσ' γράφουσιν: ἡ πυρ Α λνσρῶν. “γιωουκῶμ. “ρὸ κ ΤΩΝ χει ρῶν “πολύ ε- 

εἰ χοντισ ἐμαϑε πίω κιΐν ΑρΟν τοι δι δασπήνές ἐ ὅσιν Ηραιοΐμμεμυν μδροι: 
σίου. δ)ὺ κοὶ ἀρικοζραψεσ' ς 

ΞαΙΝὴ ἣν δ᾽ ἐγὼν οι) ὄν ὁσ' ἄγον μυφηθεδε: 
““-ἱ ρουτίϑησιν αὐτίσιηκα Δ Α 

ω σίηλα ἀλλως διε! νεσίὰσ' Απὰρ οὐκαϑέξω τοῦ τοί ηὸν Ὅλειω χὴν δύ - 

ἐπράημα τεὐσουτο Ψ' ἡ ἤριόι δῸ! Φρασουσ' ΕΧ ξώπα νθ᾽ ων αὐ δέᾳ 
κωμιίωμ, ὡσ' εε, αλθρη5 ὄυτοι γδέγντωτω πρραῦτὴν τ δδὺρ 

γι ὦ δὲ Δ ὁ σῶμα δκνν 
ἐσ. κὼ κατα σκελεπευ- ἐσ) “ταῖσί “Το πλούπωνος οἰκοῦσὶ ϑύρας,, 

πημύς. ϑοκῷ δὲ δι κατηρ! ζω αὐ χοῶρυπόλνς ώ ̓δολφοδινὴ γακιοὺ σύ τι- 

μονὴ ἀέρα ῦ τῖσ' ἑια Ὁ ἠκνωσὺ δὲ τοερώματ ̓κῶθισ' τ λδμρανε., 
τσ ἀγάλμοησ'. δὺδ γηιῖ μν ΡΝ ̓ γὴν επξτι Ζ4.Π οἱ ν ἀκ «ταιϑέϑο,: Δι "Ὁ τοῖλᾷ ὅ αλότοι πάμυ. 
πλαι δὴ ἱκα παίων, κυ ΞΜ ηδᾷϑήκετεύωσ' "ἀλλο μι ϑωσοιάσημοι 

κλίοισιλρ ρει ἐ ποὶνσον ἣν Τῷ , ἐκῷε ῥομδρ ὠνεόρτισ' ἐπὶ χοῦτ ὁ ἐρχυ ταν: 
δ ϑηβοίδοσ. μελοοιὸς κα Δι Ἑαὺ δέμην ρω. ἐΣαηότε ἀτάνοΔικαλῶς λοδν 
μιςῦς. δ οὐ τὸϊς χοροῖς ἔχε 

το “πολ ἱεινέσει. 

Οἱ με μῦμμένον λόγοσ' γαὺ ἐκράτει παρ ϑενμοιν ὡς ὃ τὼ μυσήρι ἃ δεδιυγφὰσ' μετὰ τί Θὐϑέγαν᾽ 

,πελθυτίν, ῥέα, "ξιοῦτο τιμσ. δὴ κοὰ πούμτεσ' πρὸς τίὼ μύνσιν ξατενδον. ᾿ ι 

νος ἄγων μνυσήρια. τοῖσ' μυςηρθ,οις βὰ ἄσεος εἰσ’ ἐλδυδῖγα, δε ιδ νὸν φέροι τὸ ἐσ τὼ 

δϑον ἡ “ποὶ γοιμία διὰ ὁ "ταἰκοπσεύθειν μάΐλι σοὶ τοὺς ὄνους ἀχθοφοροωῦπαις. ὡς αὐ δι ἡ ὑμοιόν π. 

πείφωρ διὰ “ὁ ππέζε οϑρμ κὰ ἐπικολδύρ ἀλϑᾳ, τίω σπεροϊμίαν μἰενυσιν, 
Ατὸ Ρ οὐ καθέξω: ἅματῷ λόγῳ ῥὶ .,74 τὸὼ σκόύμ. ἵνα ὕσερον φοίμεται ηλοιόπεέρὸ. κιλδυόμδνος 

ἄραι τὼ σκϑύν. ἐὰν δε γοὗ, πρὶν αἰ ποιθέοϑ ἐ πόνοι, σὺ δὲ ὲ τὸ ορυ ματα αὖϑις λάμβανε: Ἑω) 
μιδ ρῳ. αὐπ το ἐαν ἢ μὴ ϑύρω. ιγράφί)αν ὃ μὴ ἐχωύγοιν, καν ἡμὴ : ἀργίξι τινα λέτανι δάρχιξϊ. 

Ποσὰ α. 



Βαγράλοι 

Καὶ γε τιμεσύα φέρουσι του τορὶ μικρόν: δὰ 

υτος σὲ λέλῳ ἀδρτοισὲ ἐὸν τνεκὅ στοῦ» 

Αμθρωπν. (δουλει σιν εἰεισάδου φέρφν: 

Νυπόσἀῆα: ΔιταυτεΝε: δφούραλ, “ ἡ μι τιδ, ξ 

ΔιΜὰ δύ ̓λλ λα ήορ!Ν οὐ πούγε δ ὑμέις πόδια 

᾿ΔινΑνα μένον ὡδιμιόμὶ ἐ τοῦθ ἡ ξυμβώ τὶ ΤΙσοι 

ΝΕ, μὴ κα τοῦθ σεὺς δι 6 ὅραλμα Θ,μκηδν αι λέγου: 
Δι.Λαρεννέδβο λούσιΝε “νοι φΐην νυ “πο “Δι ἵ 

Ζκ'ῶσσεμνοσ' ὄχι τοί ἐραισυσιύκοὶ ἱμὼξ «Τοῦ. 

ἔγὼ ΘαδνουμιινΔιυγαμοὺσ εἰ μὰ γοναδασ: 

ΔιιΧωρῷ μδ ἀπ) οὐ ποιόν. ΧΡ δποποραβαλῇ 

Δι Τουτῇ τίσ" ξευτοῦτο λίμυᾳ νῃ ἢ γα" 

Α͂ υτάσήμ, Ἣν ̓ἐφραζευοὰ πλόϊδν “ ὑρῶ 

Ν) οὖν “ποσειοδεῶ. κάτ ὁ ὀχίρων οὑτοσὶ 
Δι "“Χώρ ὠχέρων. λαῖρ ὥχάρων: λοῦρ᾽ ὠχάρων: 

Χα τι σεὐςαὐα, πορυλασίκ ἘΠ κὦ νοῶ ὁπρατμάσων: 

Τίσ εἰσ ὺ λήϑῳσ' χεύδῦον ἧς δγουπόκας, 

Πόσα Πα αὐτὴ “τοῦ πέσοι σμϑύν 
ἔλιτε. γλοιοως δὲ βαοιξο - 

ἀϑρὸς φεσὶνἀϑενῶς δὲ ἐρᾷ. 

" ἐρα χρὴ δὲ ,ἷ3 ὀξολώγ. 

σεδεκα οὗ ἡ οξολοὺς εὐ τέϊ. 

Ὑππόγοῦ μῶσ. αὐπὶ “τοῦ αϑαγῷ 

ρῶτε ̓ἀπορφεφετειδὲ αὐν 

τοὺσ' ὃ ὁνεκ ρὺσ', μὰ ξουλό- 

Αϑηθ6: ααλυφερὸν : . δηεὶ 

Ἂ ἐλᾶ χισὸν εἰν ἐμ Ἂν Μι΄ 

δϑέν. ὁ δὲ ἀπποίτυγε ὑμᾶσ 

Φὰ ὁδοῦ, ὁ μεκρόσ' Φησι 
πρὸς μογ νεμ γοφόρουσ- 

ἔαὺ ἔν μβώτίσαι . αν ἕνα 

(ώσοι γραφῇ) ἣ κὼ ͵ “μα. ἵνα 

ἐνμφωνν σώσῃ! ἔλεγον δὲ 
Ὁ" να αὐτὶ “Τὸ ἰο . εὅμετ 

ρῦς. γα μη ι ῥίξω μῶν ὥσε. 

Αναριφίω »ὺν" ὀχλου μϑμοσ' 

ὑπαὺ τῶν “τὸ ἰχὰ λέγφ: ὡν 

ϑερ δὲ, {τ Τὸ «ψαντίου ἡμῖν. 

ὅιον ἀπολοιμίω. οι, ν δὲ τι χ(Ρ 

λευπῦν ὡς ζὼϊ ΗΥ ὅρπε ἄμεν 

Δὸν ὅναι δ ον ῥον «σ᾽ 

κατὸραν οὖν λαμβάνει ω αναϑ σοί οὐ αϑαναίοισ. "κατηγορίαν. ἣ ἐλ οὐ ) πές τυ χοῦ σειν «ἢ γι 
ἐπεὶ ἁτπσλώσ' δα, 'νοσ' Ρίοσ μοχόνρδσ', τοῦτ λέγει: ̓  ὅτι τέτε ἀθίμεμω ν ,δυσυγραύτων, 

ἀπολλν ῥϑροι ἐμακαρίζ ὁψτα- Ω πὶ , περαραλοῦ.. "ἐλατικομ ὅν ὑιφϑεπια, ὁ ὦ δπ. 

Ἢ δὲ πιραξαλοῦ, αὐτῇ τοῦ ὅρμισιν πῇ εἰ τιὼ ναΐῳ. οὐπτῆ νὴ δὲ ὁχίρων λέγε!. 

Ἰοὺ» λέμνν [ὰ ὶ δια. τοῦτο οἱ μϑμνὰν διόμνσῖν ᾧασι λέγφ. οἱ δὲ “ὃν ξανθιαν εὑποιῦϑοι δὲ τῷ τσλος 

ὀφυί νΎσ,, ἡ" δλοιωοϑρ γεν τίὼ σκιρμίω.. .κὺ ὄναι ἰμα τὸ πίω ἃ  ἀχερουσίαν λίμνην ὃν τόπον, ἐπὶ 

τῷ λογέϊου ' ἐπὶ φ ὀρχύοφασ' ̓μηδεπωὴ ἃ ἐν ἄϑον- Χιῦρὼ χίρωμ. -διμάτρ ὅσ φησιν οἰχριδῦ ὅ- 

ἣδν ὄνοι" λέγουσι Δ᾽ αὐτοὶ σοίπρο!. , χϑιρὼ Ὁ χώρων. χῶρω χίρων. χρῶ χέρων: ἧσαν σφβόϊρα. ϑυμιᾷ. 

ἡ οὕτω πιϑοινὸν ὑπὸ γον, Ῥϑσ τοῦ λέωντοι σ, αἰαστιζο ιϑρουσ' τὶ ὧν λίρωμα. σδιόνιυσοιν ξανϑίαν, 
κοῦ ὃν νει ρομ. δεῖ ἰ γυνὴ ὑσευδῆσοι αὐτὸν βούλεοϑε συνε μβαίνᾷν αὐγόφ. Τ' ἴσ' ἐσ αὐαππούλεισ. 
ἐσ ανα πουΐσεις ὸ ἐκ κοσμικῶν ὃ ὁ χλήσεων γοροῦσιν δὶ ὁ μυϑεσοὶ μέψοι, τίς ὑφ λήθωσ' πε ον. “ν 

τὸ κυρύασει ἢ χέρων. "ὡς τόπου. ἣ ΚΜ γά4. οὗ τω νῆα κηρύωειν ἐάϑεισιν οἱ ποὺσ' γαὺς ἴχογτις ὅε 

πρὸσ' ἑσπέραν ἐμ -πλϑύσειρ μέλλουσι χύραν, ὡσ' αν “ απκούσειντες οἱ ἐκέθεν ἀποδεμήσιντες τὸν τ 

μειϑιώσοιν το, ΚΣ ἤδανω οὗν ἔθος " τὐεμᾷϑον χρματίζε. λήϑης ἡ ) “πε ον ,γοθίονδαυτετύ σπυίεεν οὐᾷ 

δὸν ὦ ὡς δ ὺν αὐωψελίδν «“σλασίν ἀν» τῷ αὐνιψεοϑεοὺς γικρὲ " ἀλίβαντος ἄνεῦ, ἐκ ἣ ὴ 15 δύυτ 

ρου ἀδιθαγον ἢ 55 καθᾷ δον διῶ. “Τὴ αὶ ἐς ὑμου οἠίιασ'. ἀδιύατον δ αἴας ἀπκείραοϑς ὃν δ ὄνυμ. 



Αφιξοφ αὖ ουσ' 

ἐρβομβυκεη, ὦ Η ̓οκφβερί γᾷ ̓ξκόρακας δ᾿ “σὴ σοίγαυῥομν. 
τ εἰμ ογὸυ ἥώο κι ΔΝ ἐγ Χαίνταρξως ἐμόν. Δικ ΔΕ μ δυκῶ; 
ἀνχρητον, οὐ δὲ πὸ οὖ “Το) 
ὅνου πόκες χανσιμνουσιν. ὦ Σ Ε Ἢ κόρακας δυχωσ. Χά. ναὶ μος δα σοῦγ εἰμεν . 

ππαροιμια δὲ δ λέγτωι, εἰσὶ ἔμδαινε δὰ, ὮΡ “Οὐ ; δεῦρο Χο ύ δου λορ κάγω, 

 ἀγεμυτωρ κὺὰ αὐυπτοσος Εἰ μὴ νεμοιυμαλν κυτέι “τοὶ κρεθδν. ᾿ 
᾿ τῶν πουρόσιν ὃν ὅγον ὌΝ 

σίβουτὶς διύασοιλτεῖρ ὁ Φ «“Μὰ κὸν δέ οὐ φ' «ἀλλ ἐτυλεν. ὀφϑαλμιεῖν. 
σκι. Ἀέτυται δὲ χρὴ ὄνον ἰιό Χαιδυκοιῶ περιθρέξᾳ δῴτα τί λίμνην ,πρέχον : 
ρῶς ῶ ἀρ δ αϑηνψηρισ' ἐπὶ ΖΚ δα τᾶνα μϑμῴ, Χά. γαὶτὸμ αὐαήμτ λι 'ϑοῦ “ 

λερυψτωνς, ὁ πόδα, ἐγ. β αὐ θὰ ἡμαρϑά "5 αὐ πάνυ μανϑαΐω. 
μὃν ὦ ὁ Αἰτραν ποιείλν Ὁ ν 

λὲς ὋΣ κόπρου αὐαϑυμιᾶς. 

σάν χε δὲ κοὺ τὰ ἐν δον. δὰ τοῦ » ἐγου πόαν ανέπσλασε πτοι "τιϊκῶς . 

Ησ᾽ κυρβερίους. τινὲσ' κοὺ παρῦμϑρῳ γράφουσιν. ὐϑοῖδε κερβερίωμ. , αὐπὶ “το κιμιμερίον " ̓μαλ- 

δλὸν ποὺ κιμμνείουσ' φασι. “ποόζε; δὲ πρρὰ Ἂν κέρβε ρομ. ἐσ (9 βακιασ. παῖζε «ἡ ποῦ 

ὃ. ἀπὼν ἐσ κὶ ραίκασ'. ἀϑήνῃσι ὸ τόσετ ἢ ἦν οὕτω καλού μϑρος, οὐ οὐχὶ ἐνϑον. ἢ " τοὐτολίγφι ὙΤΕΝ 

δὰ τδὺ οἱ «ἰμξεσε ε ῥιτόμϑροι ἐσ ἀπωλφανῚ ᾿γ2 0». Ναὸ μα δ᾽ «σοῦ γἴνικα. πὶ ρύσον οὕτωσ ὀώρα 

σί λέγειν οἰναῦται ὧσ' γεθιζο ϑμοιτῳ! ἐπιβάται: Εἰ μὴ νιναυμαχρίιε τέων περὶ ἀργγουσοὶμ 

Φυσιναυμα λίαν ἡσομ γυλ οΙ Ἰδοῦλοι πὸ τε ναυμια χήσουντεσ', περὶ οὐδενὸσ᾽ ἄλλουν “περι ἜΣ ἰδίων 

᾽κ ρεῶν του τέσεσώωμοι τῶν. Φνοὶν οἷν μος οὐ “εθὰ λα" μάτωνθν “ρ! Ἢ δὸς, ἃ Ἀλὰ περὶ τῶ ἰδίου. σώμα 

“τυσ΄. κρέασ' ὸ .: σῶμα. φέρυτωι δὲ κ. ἄλλα γραφι. τίω περὶ ξένικ ρῶν. δεσίαν λέ πον »πθρ" ἡ Φὶ 

ον ἀργνούσαωισ ,δαυμαιλίασ' «ει, εὐ; 'μὼρ Αϑὲ εἰ ἀϑηναῖοι. τοὺσ᾽ δὲ νυκ ρῆσ'. ἐκωλυϑησοιν αὐε- 

λέοϑοω ὑπὸ λείρωνυσ. ὑβοῦ κοὺ ἢ δεῖ, αργατηγῶν ἀπαλοντο μαστοῦ δγ[κα ϑέντει, δι ὑπομείνανν 

"τὲς ἐξοίπεὶ οὗ οὐν σύνεναν μαΐχον ῶ οἰδοῦλοι, τοιοῦτό τιλίπι δοῦλον οὐϊο ἄλῳ ὠμὰ ανήρντοιι τὸνσ' 
ἐϊετῆσ' ϑυυλάοσησ' γεϊεροῦσ'. «ἀκ ἐειδὶ νοῦν ΚΝ λεγόμϑρορ. ναυμαχίασ᾽ πὴ οὐδὲ μιᾶς ἴδει πρὸ 

τἰω αὐαὶ ἐρεσινο λειμῶνι δι ἐϊεωλύϑησαν. ὅγὰ τίν 2 Ὃν ϑυῦλον μιόγορ ἐκώλυσεν. ἀλλοῦ "ἡ νἐ Ἢ ἐλϑιθέ 

Ῥὼν ̓ ὅτισ μὴ αι ἔρνται “ποὺσ ΨῈ ρούᾳ ́ππο κί ησί γον . ̓  διύνυσορ : ᾿ ὄη αν λέχρῳ νεκ ροὺσ' »ὐσ 

' ἀἰϑηνοιίους. διὰ Ρ̓ ἐφοί τωσ' τῦ τε προ ῆ εν. ὅτι δὲ κοὺ κρίασ ω σῶμα, τὴ πυρὰ συζφον λϑ χοῦ ' 

σεί.““χιοὔ τος ὃν ,ἄ ρξασ' σουδὲ 1: ἐρέω, οὐϑείδε οὦ ὀμὴ νεναυμζχοκε “περὶ Φι “υ χῶς τῆς ἑαυγον. ὡς 

απὸ ἀϑεναίων ο᾽ περιποίσει δρομέμων: κοὸ ὑπερ ΞΡ γυχὸν ἀλονιζολόμων προ ἀν ἐκ “οὑσ' 

δούλους οἴ ὕξερον ἐλουϑερίας ἄξιοι Οὐοιῶ “περιῦ ρίξο: "περικνκ Ἀϑύσιν. δ χαὶ ρων ἀκ 

ὃν δούλογ. αὐπὶ "τῶ οὐ λαμβάνωσι αὐτὶ δ τὸ τρέχων, γράφεται οὺ κύκλω. ' 

Ταρὰ ὁ , αὐμένου λίϑιν. ἐσππὸ “το αὐουσ' τοὺσ' νεκ ροὺς ἀνα. "ὡς ὄντος τιρὸσ -, να δὸν οὕπω λεγομέ 

βου λίϑου. φεῦ δὲ αὐκέμου αίϑον τινὰ λέησϑοι ἀϑημμσι, πτρ ὃν οἰεόος ἀπὸ τῶ αὐκίνου ππερήλθη 

ἐπειδὰ οἱ πλῳ χεόνον περιμέναντές τινα, ἰαϑοισι λέγει, αὖος γγνα περιμάμων. ἴοιϊις ὴ ἡερνῆλου 

ῥϑρον τοῦ το δ. αὐατσλα πο δὲ τοῦτο, ἐπὸ τὸ τοὺς υεἰρουσ', ξεροὺσ ἃ Θνοῦ οὲ ἄἀλίβαντασ. 

«μι 'βολορ δέ. "πότερον ἀσπὸ δῴιἐ εἰσ' τὰ ϑυϑέίασ ," " ἀπὸ φᾺ εἰ οὐ σ΄. ἄλλωσ. Υ̓ μϑν φιιινόλδρορ. λίν 

806 ἰώ αὐιμένου ἱκαλούϑροσ.ὴ ὁ δὠλιϑὲς οὐ τωσ' ἔχει. «παρὰ ἐνλίϑορ. αὐριήνου κὺ ζκραίμου ἢ δ᾽ 
“πον ξηριμάνοντται οἱ οἴψεκ οί: 

Τῳξωΐ 



Χαιυκουπροβαλὰ τώχβιρε κάκ τιν ὅς. Δι" εἰδού ὁ 

᾿Βατραλοι 
[οὶ ἢ 3" ’ ΓῚ 

ὅιμωοι κοὐκ οδῦοα μων. τ ξιωντυ γον ἐξιων. ΤΡ 3ιωιπυλονιαντὶ να βτνν εἰ 

Χα. ΚαϑηζῈ ἐν καΐπαιν ἔν Τ|σ ἐφίλει, ασευδέχω. 
νῷ ξωωυέσύλογ, σξ ὠνῴλοι 

ἢ μίας. διυΐα ται δὲ του τιροὺ 

Οὐ τον. Τὶ ἐὰμς οἴστδι: ὄχ τοι πέδαλλο γᾷ ὁ δν ὄνυσος καὶ ὁ ξανθίασ' λέ 

ἰζώσὶ ὠπσὴν οἱ στ ρέκε λδυσοὶς μεσυ- γφν- Καθ, ζεπμκώπεν. 
΄ν » ΠῚ ς Π 

Χο. ὧν ῥοῦ. καϑελῷ, δατ' ἐνθασὺ ωμ.Δι ἰδού τμαΆ ἀκούσεις ὃ σ᾽ ον υσυσ' 

(αν ἐᾷ ἐπτύνω «δὶ ἰμὠ πησ' ἐϊιάξδι -- 

σε. Γάσρω ΩΣ 
’ὔ 

Χα. ὁυ. νιμὴ ᾧ λυ α ρέσῃσ' ἐχων" «Οἱ δᾺ ̓αὐιξείς, γι θσείαυσι γὰ ἫΡμ δόγν - 

: λᾷφ προθύμως: Δικ τοι πῶς λιὼ ἡσομο σηνπϑ ογοισορ ῥ᾽ Δοϊδαλίον ἁ 

Απειροσ' ἰϑαλαω τος, οἱσαναι μίμιοσ' ταν γασιονοφλυγας. 
Αϑωλά Τῳ τουσ΄. φέλᾷ ὀπῶν, 

ὔ ὧν εἶ τί λον ἐν Χαιρᾷφὶ εἰκούσέ) ,» με (λη τιμὰ ναυτικ σ᾿ ἰϑαλώ πο 

Καλλι ς ̓ὀπεηυδοὶμ ἐμράλῃς «ποξ “Διυιγέρων, τοσ' δὲ χοὺ ἀσαλαμινιθ, 
!ῦ- Ἄ, ᾿ Α 

ΧάΒ αϑαχυ υκύκ' ὕϑχομαισεζοΔινκαιτακέλιεδαντε παν τον ηρ ἡ δγα. τίω περὶ 
ΧαιΣ π': Ἄπιὠδπη- ἤχων σοιλαμῖνα ενάυ μαι λίαιν τ 

᾿ χρ ξᾳ ξου ἢ υτιὴ μδρ πές 

Χο Βρεκεκεκὲξικοοὶβ κορξ: το ρα ὑπηρετίσων νεῶν, 
Ν 

βαιΒρεκεκε ξ 'κουὶ ξοκο ας ὺ σαλαμοινΐα, ἐἰια λέ, το δὲ 
μκΆ ἔν : 4« 

Λι μνοῶοι κρηνῶν τίκμα: δ κοὐ ἐρη 
ΛΩΝ Γ Ἰδέδς Μ Ὧσπ ὁπ ὡοην ,οπ ϑϑεμν» 

ΡῚ ᾿ ) {' ; ᾿ Ἶ : όνα χοροῦ μογοφφοφιί: 

Φϑεγξωμιε θ χρυ εμμοῦν οζοι δῶν» ἧς προτίθεται σοι εοὗτορ 

Κοὰ ξ, κο οἱ κῶλον Δικ τυλικδνδι δίμε 

᾿ αγ: ἀκα πολιν. (αὐτοὶ 

γῇ μονοποσαιν Μμεγρᾷ- 

ὍΝ ποὺ δ τυλικου τοὶ δέντῦ [- ρου ἰῶλα ἀσι δνοκαίδεκα ὦ ρ οὐ πρωτοριρὺ δούτερον τροχοὶ - 

καὶ ἐφιμιμῳῖ ὧν πρωνν ὑγροῦ ᾿ πόα Ῥίβραχιν" ἡντοι ρρϑομ. «δὲ ξούλᾳ πτιμον ἰιὰ δῃ μετρα 

ἰματοιλνίωτοι, ἐἰμποίον’ τέταρτον κα δυιοΐμβδου. “τα ; ἔβῃσ' ὅψο » χοιαμβικὰ δέμετρα κατα 

λιυκτικὰ ἡ ΗΤο! ἀφθημι μῷῇ. “ “πεμίπον Ὁ, μετρον καταλμίωτικόν. ἕκτον μογόμυ ρον ἢ ΤΥ 

Εἰκὰ βάσι .- ἕβδομον δἔμεξον ὑπϑκαταλικ τον [ων εἰμδν ἀπαϑ ὁ μιέζονθ᾽. Ὁ ὀγδοον χθιαμξι - 

κὸν τρίμετρον ἀματάλικν. τὲ ἐδ πρώῶρν πδὺσ σεντο συλλάβου ζο πρώτην μακράσεις 

δύο [ ραχείας δικλνοιδῥασ ἐκλο ρόου κεὺ ἰάμβου ὅθον Ἰσώσ' τοὺ χοοιαμξικὸν ἐκ θη. “τοῦ σαν 

πέρου ἰωνικοῦ ἀπὸ ΜΒ ζονθ. “ΤΟΊ δὲ πρίτον δϊάμβου. Ῥ ᾧῴατον γθιαμέικὸν δέ μεξομ ἀκασ 

τύλιι γονὴ ἐξασ “ὅμοιον. Ὺ σώ ρατέλουτον βίμοτρον ἀϊια τοί λιν τον ὃ καλένται πρϑτόννι ́  

κὸν δγὰ δΥ̓ “ὃν πρῶγρ ὕειν “πόδι Ἰωνικὸν ἀπὸ ὃ μιόϑονθ."» ὁ σελθυτοίιον ὡς “ὁ πρῶτον. ὅτ ρον 

λ4 κορωνίς. Ὁ δὲ ὠοπὶ ἐλατιϊιὸν ὑπίφϑε παι. γαυτικ Φσοὺνκελθλωντωῦ τοίφησι. Λιμνοια 

ὡρίωῶν͵ τέμινα. λιμνῶν τοὺ ἐρρίωνὀφόλων ἐἰτξιν οὗ τωσ' ἔσπεν αἥῇ' "κῶσ. ταῦτα δὲ καλέντοοιανοι 

Ῥιγορήμαι ται ἐπειδὰ οὐχόρῶντται ον , Ὧρὶ ϑεαίίω ἐξα βαλρι. οὐ δὲ ὁ γορύσ. «ἀλλ᾽ ἐσωῦον μι μιούντοι 
τουδὶ βαφάχοισ. ὁ δ χορὺσ᾽͵ ἐκ. μὰ δὑσεβώῶν. ἐλλέσπες δὲ ὃ (μοῦ. ν ̓ ἀλιμαῶν κοὼ κρίωων σίγα, 

κῷ ὑῥκ οἰωδκισ' γένομτοι κοδαἱ ρίσικον ται Θά τραλοι . 

᾽ ω 



ς ᾿ 
Αρεφοῷ αϑουσ' 

Διὸς δγόνυσοβ οὐλίμνμισ' ες Ἦν ἐμαὶ νυσήτομ δοδσ' 
Ἅεπει πιισὸς ἀπαὸ Τ᾽ ἑαυ οὖς 

Ὡρ δὲλ "μνῶν μυτα φέρουσιν Δι ὀμυσον ἐν λί ΠΝ ἷα χύσος βϑρ ὁ 

δὶ ὀνωλίμναισ' δγόνυσον Ἡνΐ 5 κ ῥιαππιλόκφμος, 

λυγόμϑρον. λίμνια δὲ χυοί ὀ ὀ Τὶς ἱε ροὶσι χὐπροισίρ, οὐκὶ 
ον ὧλ ἐγή μὰ “«μφόγονυ-- Χωρῶ κα Τεμοὸν χίκδμος λαῶν ἌΨΝ 
σον ἱρόν. Καλλίμαλρσ. δι 

μναΐῳ δὲ λοραςοι δα γν Βρεκεκοκέξικοαξικοαξοτ 

ἑορτοίσι νυσιθ᾽ δὲ ὁδυόνυ" διε γω δὲ τολγέν. εἰ φλθμα . 
δε: τς ϑὐδοον τς Τὸν ὀρρομ ὠκουὶξ κορίξ. 

δο!σ' σ ἀπὸ ὁ φλερ ἐν ἘΡἘΕΟΤ ΡΟ Χ 9.8 ρεκεκεκεξ κου ξ κορὲξ. 
μόνον δὲ «νδοι σα λλαίδατω ἤρα ΣΝ, ἈΠΕ 
σι γῖςπρὺσ' ἀκ τιγαθρεσιρ ΔυΎ μιν διίσως οὐδὲν μελ τῆι 

. Ν. Ν 
ὠσφισι Φὶ λορραγρονξρ ΧοιΒρεκεκεχεΐ, κοοὸξ Κορ ξ- 

ἀπολλωμίου τοῦ πιανέωσ' Δι" Αλὰ ἐξόλοιοϑ᾽ αὐταί κοεῖξ: 
Ρίῳ. κ ρούμι λύϊκωμοσ' δὲ, 

κατὸὰ μετωνυμίαν ὅκα τ ὄυδεμ γέ ἄλν ᾿ἀκοάξ: ΣΣΒ 

“οὶ μέϑην γινόμϑρος ὕμνος. ΧοιΕἰκύτως ἐγῳ γ ῳ Ὁ πολιὰ πρεέῆωμ 

Ἰδα ἱερῶῖσι χύξοισι. χϑβοιἑορ ἘΝ Ἴ: 

“ “πευράϑηναιοισ' Ἡροῤϑών ΡΟ ὁ ἐρὰ) 

θρ᾽δονυσων ἄγτωι δὲ στ 

ρὰ ταὐτέυ τίῳ εὐτίαν, ἰὼ 

ὦ ὃς ὑπομησ' ἐμεῦ) γράφωμ οὕ τωσ'΄. δὲα σωϑέντουσ' οὗ οὖν “υδ νλρώποαΐ “Τῷ ἐναῤρεσιμὰμῳ' φ, 

τῷ Ἴαὐτησ' ὀγόματι προ λον αι κϑὸ τίω ἑοργίω ὡ ποίσειν. ἵσειτα ἐάν αὐγόῖσ' ἔφ, ἊΣ 
μϑὴ ὀλυμπίων ϑεῶν, οὐδενὶ ῪῬ πειραππεν ᾧ ὡρμὴ δὲ λθογ!φ,νοὺ δλ χύτρας ἰὼ Ὑφουσί “πούνττες απο 

τίω “"λι νουδεὶσ' γόψενται 33 ἱθίων. τοῦτο δὲ “ποιοῦσι τῇ ὑμῷ «,(ὦ τευδὶ “τε ππιραβρομδψουα 

ὑπὸ ΤΥ δανόν των ὑλάσοοϑοιι Ἂν ὡρμόν: εϑαντο δὲ ἀεῶνδο’ αὐτᾶϑι μούρη καλού ῥϑροι καϑιώ 

Φυσι Φιλόχορθ’ ῳ τῇ Ρ ὑκῖ: Ἂ» ἀἼο, δῶν. ἐμὸν ὄνθ᾽. λέπεσι οὶ οὐ ̓λίμνως τῷ δγογύίσιν 
ἡφόν. πρὸσ' δὲ “πτίω ὁμωνυμίαν ὅτι εν λἰμνιρισ' εἰσὶ οἱ βάγραλρι. Ἀΐμνει δὲ κοὸ ἱφόν. ἐφεξῆς 

ἢ σύρης ὁ Θπερίοϑομιοδαία ἑππίκωλ᾽ ἰαμβδι σ δ μέφωναχ λίκτ δὰ 5 τ κωλοᾧ ̓Αὐρειμδηύς 

ἐφυμνίρὁμοῖας ῷ πρώτῳ τῶ μέλ αὐ ξῷ ἥβὼ λει τέλφατοραγραφ'. Εἰὼ διτὠλεαν ἄρχοι". «ὁ δγό 

νυσοσ' λέγά δεινοπταθῶν, ἐπϊτῳ κωπηλατεῖν. ὃ ῥρὸν δὲν ἱαλού μϑρονγαῦρο: Μῷ θ΄ δι; φίσυ 

ἐσ. " ἡρωδι, ανὸσ' δὲ ἃ ἄρθλλοιω, δι κατὰ πίω δγάλυκ ον, αρέωφ. Ω͂ 'κοαξ κοάξ. διὰ τ ῥδωνς 

Ἂς - ἐσίφθεπαα, παΐφων λέρφ ὀρρὸν δὲ “ὃν λεγο ιϑρομγαῦρον. ὁμετωξν μ᾿ δεδύμων: Ἱιαλλί 

5ραῦς, “ἰὼ ὀσφῦν. ῥι ον ὀσοιι. δι δυμθ. τέ αμίω. οὐχ ὡςτινεσ “δίιϑον. Ὑδν τὸ ἐρρωδεῖν, 

δὸν Ὀρροΐ ἱφρῦγ. βηρθα Ἰόνον ὡσονθησού. γος ὲ πτύρρύσιν οἱ Φοξού μϑμοι. Αδὰ ̓ὐβόλοιϑίνῷ, 

κοάξ. δἰων αὐτῷ Ὀρβκοάϑ. μαερος, αὐ οὶ ς Ἰπσσοισι κρὺ αναράσιν. Εἰ κότωσ. ἄιϑεσισ' μέλους 

ἐπὶ ΤΟΝ ἀἈομυδροδικαν ἐϊινιώλων δαφὸ ρὼν ὀκτώ ὡν Ὁ πρώ τον προχαϊκὸν τρί μεβον ὄραχυκα 

ΚΑ τμὶ ὐ δούτερον ἰωνικὸν 1 αἵξον ἀκατὰ " λυϊκιηρν “Τοῦ πρώτ τον “πόδὸσ' πτιίωνοσ' τετοὶ ρτου. 

"Δ δι έξης δ) βοιχοίων. ῬΙν χορίοι μι ἰὸν δίμεβονξ ραλυκατάληκγν ἐἰιπεων τετώρην ῶ 
γροχοϊκῆς. 



δαξα 9, 

Ομ» ἔςερξαν ὠλυροίχε μοῦσα» ϑοχεκ' συξνγισλ τέ! μπῦ γ 
ΐ Καὶ κε Ρ δ. οἱ , τῶσ' "ον " ἐἰλυνυνον ἐκ-ποί 

᾿ ὧν τεῖ α Ρ] ὁ ρισυολοίς. ο ὅκα Λαμοφϑογγα “σοήφωρ ἀδϑρὼ τρλεΣ γα 
Προσεπι ,τέρσετοω δὶ ὀφορμικτὸδ πολλφν" ϑον τρκαϊώλην τ' εἰ ποι 
ἑμικα δύνεικος ὃ, ὑππολυύρίον ; ωΥ ̓τετοὶ ῖε δἰαλιξ κ᾽ : συζν 

ἔνυδρον φαίμψαις ρέφω. κήτει δάμζωννλύαν, 
Β δ ρεκοκεκὶξ κοὰξ κορξετς δμεζρονάϊιαπίλεκπτι «γον 

ἀμιφωπιρηρδευξασυλλάβω. 
Δι" ἐγὼ δὲ Φλυκταιναάγῃ ἔχω" “διθλυμδϊαμριιὶ δίμεζον 

Χώπρωι τὸς ἰδέει πῷ Δ» ἀκα πολείε τ᾽ χὰ τελϑὺυτοῖ 
Καταῦἠκ ἐγκύψα σἐρεᾶ ονδῃ΄. δὰ ω ὦ πίλφκορωμίς. 

Αὐλλυς- ἑκόδ μὰ ζχο 
Β ρυκεκεκεξ κοάξ: κσοζξ. λδυκ ἐπυδη τε 

Αλλὠφιλῳδι γιύοα “ποουύσοιιϑε: --- κοαξιαὐ ῥὶ πραῆομ κ ὦ 
᾿Χομάλλον μδ διὰ ὦ φϑυγξομεν᾽, εἰδέηχοχιυ ὐτωσαλγῶσ' νῦρρον. ζὺ 

λυπφαλονεισ' 

Ηλί οΙδ' ἐνοὶμιερ ΓΟ Ω δ πὰ πω με πολυ" 

ΗἩλάμεϑα δεο κυπερον. πραηκονῶν: ὦ ὅτι τοὐχὶ κα- 

πρλσυλίαν ἀλγϑ. αὐάχλδν ; 

αἰ αὐτουσ ὲὶ ὅτι πεεσ' δου 

ὑπίμφνον ἐλθόνὰ "ῷ ὁ πρλλὰπεριρχιζόμόρι Καὶ κ οβάται σ' ὃ ἐσ' τα κῷ, «τὸ »ρὸ ο ρνβικίνωρ ̓  

ὁ ὑῦνι 9, α τὸς βαίνωρ. ̓ ὁπειδὰ χαλὰὶς ἴλαν δομές ὕκην «δι ὃ οι. αἰγέοταν αιβαγοβάμονα λέγουσι: 

δέδυμιθ δέφισιν, ὅτι κῷ' αὐτο Ὀχέή, ἢ δίον κφοβαίτησ, πίω βάσιν ὑῶν κφα τίνίω. ἄπ ἐδ ἄταν 

τὼ κούτω βάγον ἔχεν με χφι ἀπὸ ὃν “ποσῶμ ἀφοβάτισ. ΚαλαμὀφοιΓαυὐβοῦ Ν σύριτξ Ὁ 0ΤΙ οἱ β 

χϑοικαλάμῳ αὐτὶ κφατίου ἐχξῶντο. σοι ἢ ἧς εὦ μαλωτίσιν ὑΦ: ρἔϑησιν καλ αμθϑρηϑαν 

ΡατΝ ἸΛ στιν μϑὺ κῷ ας: «αὐφορονδὲ ερ ὀνόματι, ἐπ τίὼ ἀρχαίαν λένσιν: κϑλορδας λέγοιδρὶ τι 

γι ποὺσ' ἐκ δ᾽ »δὰρων. ὅτι τὸ ππολομὸν. πμπερίνκαι ἥστμ. ἢ ἐπεὶ σύρμτι ἡδετοι δηποὶν ἡτισῆβιν ἱκκα 

λαίμων. δύνακ 9.6. τὰ λεστοίςα λαίμου ς μέλθ᾽ ἀποτελοῦντοσ' “ν “το ἀνύμου συγϑῖ γούσει ο ΕΝ 

ϑέσει δέίκωλα πινιχειῶν “τοὶ τρία ἰκμδικο δ μεβα ἀκα τοῦλεο το ὁ τέτωρτον διλορ. ὁ πίμ-- 

“πον χθιαμέξικὸν, Ρ ἔμεβον φιακί τῶρ ἐρα χικατοίληνκγε. Φλυιωταίγασ' δέ τὸ ΞΡ λει ρῶν ἐ- 

πεινατήμαται ἀπὸ “τῶ [μ΄ πηλοι τειν. Δενπει δὲ εὑ τοίισ' ερσῖ: Μᾶλλον δ ον. ἄϑεσις μίέλουσδ' 

ὑτέρου Μονοςφοφείοοῦ ἱκκώλομ δγοιφό ἐῶ δίέκα.ῶν Ῥ πρῶτον χθίαμβι ΟἿ οἵ ἰμεῖ ὃν “βξαι" 

Ῥίτων ΓΝ πρντικοῦ. δὰ δανπερον τροχαϊκὸν δέ μεξον ἀ ἀἰκατοίμκιτον. ΟῚ πο ὅμκομν “τῷ γ “ον 

“πυδὺς τριθρχιθ " λοβόου. ὃ τέταρτον ὁμοιονὶ,αϑοὶ ρὸν. ὁ πέμπτον ἀρλλρθιαμβικὸν δίμεῖ ὃν 

αὐκατοιλιμετον ἐκππύϊων Θ΄ τετοῖ γτῶ κοῶ γθιίμβον. υῥζω γνδμοιον ασυνδοιοίκα τοὶ Αμαν τρβ ϑυ 

πέρῳ “πποσν οὁ ἑβδυμομ ἰαμξικὸρ δι ἱμεξξον “βία τοίληίο τον. το  ἑξῆσ δύο τῶσδυτέρῳ πέφυκον 

ὅμοια. κ τελϑυταῖϊου διλον . ἀυλτρβσίλῴ κῦ ὠγ!ς- Ε, δέσεπευνλίοις. ὅτι οὐ ρδ' χειμῶρν Φοξούμε 

“πειφϑύτουσι "νὴ ἀποσιωπῶσιμ. εὐ ἡ Ὧδε ἐρ4 ἀφοξοιέσιν. Ηλάμεϑα. ἐπηδάσου ϑρ. ὡρμησοι ἐϑρίον 

πειρθ’ δὲ ἄδος βοτονησ' ἢ 

ΤΙ 



Αρισοφάνους. 

Καὶ Φλίω φλίωσ λοχμῶδς Καὶ φλίω λεόρου τισ' ὠδῷσ' 
υν, ον μνηβκονδὺ ϑεό- 

ἀνέ παῤ τ ΓΝ Πο λυκολύμβοις, μέλεσινο 
ΠΟΥ Τ τὶ 

᾿ππούμιν ὀσέᾷι ξυτοίψν ὁσξούν ΗΔ ς φιλοντισόμέ ρον 
“το ον. «δι κὼ ὀνκυ σπεῖρον Ε ὙΡ [7 υϑῷ εἰν. 

σπροσέθηψιο,ν ὡς κοὺ ϑεόκ ρ4-- "ἢ ω " ψβ ΧΡ 
ΡΤ Αι ὀλανέφθεξ αἰμιείθα, ἐ 

“τοσ' εὐθεν δουτομὸν οξυ βαι 
Πομφολυηστσομφλοΐημασι θωὺ δὲ τοί μὸν τοίου πειρον " Ἶ Ἂ ή 

μέμινται αὐτοῦ κὼ ομά μι, Β βυχεςεκες Ἐ δοῖ ξ κααξοτε 

Φιωρώφ- πῦθον αὐ λάβοι Δι: Τουτὶ μὰ ρ ὑμῶν λαμ καίω. 
μυβύσμα Κ᾽ ρμίιπφφλίν 
ωνυτοῦ δὲ ἁλίου λαμινς Χο. Δάνοζ ΔΓ ̓ ἄραπε: σύμεϑων 

κοὶ θαυμα σ' οὔσης αὐθρι ΔινΔφμότεραδιἐ ἐγω ἐλαύμον. 3 

«σ᾽ δ θααγων ὅ0θ’ Εἰδυαθῥα γήσοιμο- Οὐ ἈΝ 
εὐ χρὰ ἰκάτω πρὸς πολί ΧοΒρείκείκεκ εξκοαξ κοκξ: -- ᾿ " 
μνας ς χορό ν πρὺςτίμ εν 

ϑδτε ἐκφέρωτοι πὴ ον - Δὲ Οἱ μωζοτόύλάρ μοι μελᾷ: 

“πείρου δφλέο κα τοῖν. ΧΟΙΑ λα μὴν κεκραξομεθο 

οὕτωμ βοτὰ νγιφαλλόμε τ᾽ ὁπόσου ἡφά ἐρυτξ ον ̓ἡμώ β᾽ 

μιν. Η δόσομβρ " Φο ᾿ Χαυδανῃ δϑ αὶ μιᾳ ρας! 
γοντίς. φδυ Ἡλιον Δτέυαλί ἃ 

αν δι ἀκ ουσινὸὶ βάτρα λοι. Βρεκεκεκὲξ, κοὰξ κοκξ ."- 

δὲν δ ὑμέ ρὸν; Φύγουσιν. ̓σ Δι “Τούτῳ δ ο οὐ! κήσυτε 
στὺσ’ ὑπει ὁ δὴ λείμιάρρωνορ 

τωμῶν ταληρου λϑρυν ἽΝ 

“τοῦ δγδσ' ὁμέρου. πειρασύροί', Ἐννόριν οἰβυϑῷ χορεϊαν. τί μλ3ιν χρθαν ὅι ιΦυίίεπῶι μὲ 
οὐπρβυυῦ. αλδ' ἀνεκ ΓΑῈ Ρ «σλούτερον ἢ ) δρῶ). ἹΠομφλυχεστεφλιίσμιαισιν. ἐγφυ σις ρ' ρ“ν 

μϑβουισ' χορὸ ὑχίντρα ἀπὸτελουσοισ. ἡ ἐγ'τοῦσ' δ μοώς 5ῷ Ὁ ὑδάτων. ππομφόλνησ' ρα Φλυίωταιγώ 

ζρκηλύδες νη» δέζησιμ ἐσπειδὰ ̓ » σβυ ψεγον στε τένων τ] ουσῶν ον ον» "Τῷ πητῶν ̓  Διμνῶν ὕδωτι 

πομιφφόλνγσ ἀτοι Φύσκωι. σιν! σοὶ (μϑραε, αὐτίκα δ), αφιᾳ ρόμϑροι! ̓χον ἀποτελοῦσι 5 τινος. 
Ὑ ουτὶ ππιρ᾿ ὑμψε. ̓  ἀμοιβαίας αὐ τη ὑκϑεσις ἣν μελώμτρ σὶ δ) μιρέντω! περιϑδοι στ εἰσὶ ὁ φιδύαρω 

της “περὶ ὄδου κῶλα πέμτε ὑνὺ ἐν πρῶτον δῇ βύτρορ ἀκατώληκην ἐιαϑοιρὸν ἱαβιβικῦν. δὰ 

πρὸ τροχαὶ κὸν δῃ Μεσρον ὅμοιον. Ἂ φί. “ον ὅμοιον τὸ δυουπέρου Ὁ) βράδυν ἴον ἢ ἢ χορδομ. 

ως τότα ΡΤΟΡ' Ὅμοιον ἐφϑυμιμθές. δ τελθυποῖῖον δύλον. ΨΚ δὲ ἐξ λύγᾷν ἐρυκεκείενδ απ ὑ- 

μῶν δ μαϑον. Δφνάγ ἄρα πεισθμιαϑοι. πείθοι μδρ αν» δ εἰωφβοῖσὰ ἂν δὶ τοσοῦτον ν πτορατενοῦ μῶν, 

“ἐΦι ὅσοψ διουτεῶ δι, Οἱ μωζετὸν γέρμοι μέλφ ΦΧ δουπίρας περιόδου πἰ κῶλα ὁμόίωσ πένν 

πτεγὶς αἴ κα ὕκασορ ὁμοίως ὕλογτα. ὁμόμηρι πρῶτος ταβέτου ἱωλασπουδ ἡ Ῥἰεραχίσεβι. «δεῖ ἧτο 

ὃν ὡσ' ὁβατραιᾳ , ὑπὸ σπκίω ἰυἱ ἐσιν. ἀλλ᾽ οὐΐα «ὀἘδφανῳ. ᾿ λδϑύτον Φυνὴ αὐτῶν ν ὅβακούωται. 

ὡο περ "δὲ κὐγὶ πα πτολ ἐμνίω "λούσρ. ἐπεὶ οὖν δγαλελοϊποῦσι δι λορυσ' ἀπιγόνᾳ, διὰ ἤσυ το λόγον ς 

᾿ σείισεν ὃ δ) ὄνυσυσ᾽ λίπ μ ἔμελλον α κρα ὑμάσπποιύσειν. ἐνλυκὡσ δέτε φάρυπι α λέτῳ 

Οννινιήσετε. Φὰ Ῥί τες περιύδον τὰ κῶλα ὀκτῶ «ὧν οὶ μὸν “ἐμπεόμοια πεν τωρ εν ππλίω) το 
“τετοῖ ΡΉν 

ἕ 



' Βααλ 

χρδωλ εὴ μὴμ ἡμάς σὺ πρὶν τῶν: 

Δινδυδὲ μὴν ὑμᾶσ γεδάμι 
Ουδέποτεκεκρα ἘΝ δ ν 

Κανμεδιεεῖ δὲμέ ρασ; 

Ἑωσ' αὖ κῶν 6 πικρατηφω ΧΙ κδοίξ: 

'ΧΟ.Β ρικεκεκὲξ κοὰξ κοκξ . 
Δι-ἔμαλλον ἀραπορύσειμ “ποθ᾿ ὑμᾶς τοκοκξ; π 
Χά ὦ “οῦδι “τοῦ ε πὸ βαρίλον ὕτρίκωσίφ, 

ἕκβων οἰητόδοσ' ηὸμ νοΐλον.Δι εἶ δ τῷ ρολω- 

σξαν 97αν, τοῦ ξαν ϑἐασξαιϑέας; 
Ζαιϊ αὔ.Δι. βάζγφε δεύρδ,Σ οἱ λοῦς ̓ὥϑεασο τῶ - 

Δ, Τι ἢ τοὰν τοιυϑη7: Ξαισίκάτος "δὰ βορδορόσ. 

Δι 'Κατεῖδε ον κι τοὺς πη αλοίασ οὐὺ τοϑή, 

Καὶ τοὺσ' ἐπιόρκους ὅοι Ααγεν ὁμν;Ξαυσυσῦ: : 

Δι"Νὴ τὸν τεσει σι ἡ 29} "αὐμίω γ ρῶ: 

Αγ δὴ ̓ δρώμδρ "Ξ Ξα- προϊέναι δέ τισα μῶν 

ὡς οὗτοΞ δ΄ τοτρο σεν, ὅ τὸ θηρία. 

Τάδε ἐφασιζκξνος:Δινώς οἰ ξέ το" 
Η ἱ λαζοραύω᾽ ἱναφοξιϑείεν ἐφ: 
ἕισως με μιά λιμο, ὀνπουῶῖ λοτημούμϑῳ ὁσ'. 

Ουδὲν δ οῦτω »ῦρομ ἐϑῶς " ἐρακλῆσ 
ἐγ) δ γ ̓ὀξαίμων αὐῴσυ χῶν τινὶ 
Λαδεῖρ᾽ τ ̓ ἀγωνισ' μᾶξιόμτι πὴς ὁδον)- 

ΖαΝὰ ἐὸν δή" μοὶ μὴν αὐϑεέμομοι, ψόφου ινόσ: 
Δι'Ποὺ τούς 2 αὐνχιϑιν Δι εὖθο “ρϑὲ νῷ 19 

ματα. ἴ᾿αῦνμι μμκημιαῖδι συριπμοῖ- 

"χύγοῖ ρῃν ὃν δαιτερὸν τῆς 

διῬιἐραυνὶ ὑχεντοσ. δὲ 
ἕίωτον ὄγδοον Ἰαμβικω 

βέμεξα ἀϊιοιτολείοται. Ῥ 

γε ὕβδομον δ λονϊωντῶ ὦ 
πίλφίιω οβονίσ. 

ἔμελλον ἃ ἀρα- “σιωπσῶσι Ἄσιηδε 
ἐβάφαγοι. "τοὺ ὑπερ ἐσέρ 

λαιταιγρρὺσ ὡσ' προύπομ 

οὔβ μυτῶμ. οσύδιν αψαιγοκεἷδ 

ὴ Ω ποῦε ποιῦε. ἔκορω 

νὶσ' ἀμονβικία, ὀσιόντων 

ὑπορεθιπῶν. οἱδὲ βσίχοι ἰαμ 

ῥικο Κέματροι ἀκατοίλη 

Ἀφι μ ςὧμ πελϑυτοίοσ', 

ἀλλὴρεμα 27 "βαυπεσ ἃ - 

κροκσώμεθ «μυταὴτ' μὴ, 
ἐὼλ ὃν ἰαμξικὸν ἐφθνμι - 

μῷεσ' , αὐλῷπισ' ὀνδμ. 

Ὁ ὃ κατὰ ὲ πεορεαιγραφίρ 

Φασι μόν αϑει. ὡσ᾿ κϑὺ ἑξμοὶ : 

δυαύλεον προσρυλει ὡυντῶ 

πἰλᾷ κο ορργίς- 

᾿Ἀπίδος “7. ναῦλον - καλ- 

λίρρατοσ' ὅτι ἣν λ΄ ἀρ 

σενεκῶς. ἀλλοῦ κα τὸ ναῦλον 

υίϑοισι λέγφν. "γα σεύζυτα 
δὲ κὐὶ ὠντισρ: ̓ γραφε. κρ 

ὅτι πιρὰ τοῖσ' ερϑ λοι μα 

ΚΟ ἡναῦλος ἡμῶν το νεωὼσ' 

ὀφέλετοωιουμόνον δὲ ἀρ- 
σενιίκως ἀλλὰ (Δ ἐν το)σδυο 

λεῦ Δ. »ναυλλοςκαὴναῦλ 

λον. ἔχ, αὐτὴ ἸΣῊμ 

σειν ̓ ἀϑὸν λοιηὴμποὶ πράρ 

Καὶ υἱῷ ρῶ. “υαὶ τῷ βϑεζζῳ ἐππόρκους ὁραῦ Φισιν. 

Η λαζονδνετο. ζψονδι»». κὺ μονανεροσ' ἀλλ᾽ αλαζῶν κοὐϑεόισιν ἐλ ρόσ'. Οὐδὲν ἤλοῦτω γαῦρον πὸ 

τα Σ ἐκΦιλοκ τήτον δὐριπίδον. οὐδὲν πυᾷ οὕ τῶ ἡ, σον ὡσανὴ Ρ ἐφν Αἰώνιημα. ἄρλου ἱατόρ 

ϑωσιν 4 αν. Εἰότιϑε ν΄ Ἶἴϑι ὠσφοξου μϑμοςὺ δ) ὁνινσυσ τοῦτο λίγφι ὁ9εν δὲ υὐδαϑόνεσται το ψ0 - 

φου, ἐἰκξῖϑεν αὐτὸν ἀγᾷ τὰ προβάλλά. 
“ τἱὶ 



Αοιτυφαύουσ 

Φέρὑποιῦτέω ἐμέμενσρον Ξα Αλύζον ὠη'πρόθε, ̓Δινπρόνθῃ, "Ὁ ἸΩΝ Νᾳ 

ῥυυσυτοι γον αϑδοῦνα ΖΞ Καὶ μὴν δρῶ νὴ ηὸν δῥαθηθίον μέρ 
δείωσ. Ἐρμπονσατοίνιω, 

Φαῦτοαι σμιανσλεημιοννῶϑες ΔιΠ δον τιξα: δειμόν πον τυδοετὸμ γοιῶ γίρετον 
"πὸ ὑκατησιυνπεμπύ μϑμον Τοτὶ μδρ βοῦσ' “Ψῶυ δῷ ρίσιποπὶ δ' κὦ γιων. 

δ. φινι ὄμϑρον τοῖσ' ὄνων ὥραιοτοΐτα Τίς. Δι ποὐτιφερὶ ποῦ τὴν ἴω. 
γοϑουν δικό πολλῶνμορ 

φὸὰνσ ἀλλέσειν. οὐ ὰ οὐ Σα λ οὐκέτ ̓αὐγανὴ ̓σεμεα)ϑ όδᾳ κνωμ. 

Φασιν αὐτέιὼ μιονόποδα. ὁ ΔΙ» ἔμτρυσα τοίνιως ΣΩΣ 2 αυπυρὶγο Ὗ λάμπετο 
νομ κοὰ ἐχυμολοιδύσιν 610“ Α͂ “ποὺν ὴὃ πρόσω πον χρὴ σκέλος χελκῦμ ἔχει" 

λτι .“ Α ελ 

ΕΝ ὅς πικῖν ἃ δι Νὰ πὸν ποσειδῶ "κοῦ βολίγηνομ θεῤ τερον» 
0 [) Ν 

μυκοιβὴν ἠὲ μορφ ίω. Ἀκῶδ Ξ ΞαΣ αφ᾽ [.92. Δινῖρι δῶτ Γ αὐ Ῥαπρῖ Σ κ.γρὶ διγώ- 

τοὶ “τοῦσ' ἀιεσωμξρἰοισφαν Δεῖν βὸὺυ ὑ δὴ αφύλα 80 ὅν μὴ ν᾽ ὥσοι 8 Ὑμ'πότης: 
τούζείϑρυ, ὅχαιν τοῖσ'κατοι ἴρ. Α͂ πολουμεθ᾽ "ὦ δ᾽ ναξ ἐρακ λασιΔινουνμὴ κμδ λῇς» 

λθάδῥοιος χήζουσιρ. "τόνοι δ 

δὲ αὐτέεῦ πῇ ἑκα», ὡς ἀπ Ἷ Μὼ νϑρωφ᾽ ἰ κετέύω μηδὲ κατερῇο τοιυομα 
Φ 

Εἰσοφαίισ' ον το πινι σοῖς. ἰφ.διόνυσεποίψυνοδιογοῦτο Δ ἡ Πομ ϑο; τίρῦ- 
οθον αδ' ἑμιάτης πέρα συ- Ξ ἘΠ ΤΑ ̓δῈρ ἐρχενδιγροδνῦρ ὠδϑέασο Τοῦ. 

φῶν ϑβελιξοιϑῤνξ θτοὺ τὲ Δ. τιδ ἐσ: εἴ: θωβρεπρέντο; τ λοιθούτσε πρατμς 
: φπ!μαλθρτέυν μπο “, 

ἊΣ Καὶ σκόλθ᾽ ταν Ε ἐ ξεσχαν στὶς "ὁ γέλολον ἡμ!ρ Αίγάνο 

κοῦν ἔχει. Ἰρλαλίκῷ προσε 
θηΐεε Υ̓ βολίσιγον ἐσαῖτη- ν 
δι. "φᾧνον δὲ ὄνου σκέλθ᾽ λέγουσιν «δε)ὸ “τὰ ροώιδι μαλῴιϑαι ὀνόκολον οὶ δὲ ὅλον Φιοὶ ἐιραϑτας ἐ οι 

κίτι ἄν! Φαύτασμαι ππονηγρδωπὲν γενό μϑρον. Θολίτινον δὲ ὄνῴον βόλιηρ' γον κυρίωσ' ὁ δῦ 0“ 

"ἂν ἀποπείτημια: αὐτὸ δὲ ἃ θολβιγσ. Ϊ ῷϑῦ διαφυλαζον. -α ρὰ τῶν θυρίς προε 'ᾳ ἀπε 

τίμιτο ὁ ἑῷ διδ’ “τῷ δ)ονυΐσον. πρὸσ οὖν σιν ἀθφαν καλῶ ὃ δόμνσις ὃν ἱφία, ἄλλος. 1δε ποσῷ 

ἰώ δ με μνηρόψωρ ἱια τοὶ τίω σκίω ἰὼ ἡδνόλδρος. ὑδέφασιν ἄτοπον ἀνωι νομίζᾳν ἀκολουθῶν 

αὐτοῖς ἱφία μὴ γαὴ ἐμφοαίνειϑεωι. ᾿ δῶλεθεσ' ουπτωσ' ὑλεν. εοὐμεγοίλοισ καίκοις περιταίπτοντις 

πρὸσ' ἱφϑσ' ἐ ρλόβινμοι ἱκεϊϑυον αὐτου ̓ δυχοσ ὑπὸ αὐνδρ “ποιέβαϑο εἰσ' ἀπαδλαπίν. [κατε οὔν μ' - 

μησιν ἐϊι νων) χοὺ οτος νψ γ λίγφί ελεῖν φασι δὲ λόγον, ϑναίτινθ τὸν σίλον πρὶ ατοῦ νων ἰκουτασυ 

ρὸᾶμομ. Ἡρί κλάς ἔλα γυὴ φὔμα ὁραϊιλέους ὃ ὁ δ όνν σις, Ἶ ἡ Δὸς ἀλεξινιαίοον ἢ ἡραϊ,λίῶ καλθ . 
Μ᾽ ὦν ρώπε πρὸς ΤῈ συώπϑδο» Φλάρ χϑσ' “τῷ δυυτέρου κίον. δγ ὁτι ἀπὸ σωνδλοιφης ἄρχεται, λα 

βθτιι δὲ κα το(φανὴσ' Ῥρίῶς ὁ 9 δλόνυσες. Τοῦτο τ "Ἰώβ ῆ ον ν ϑευπέρου. “παιϑοινῶσῥ τῶ δειλοῦ 
., 3.0: Υ̓ Μαδα μῶσ' θέλν φανφὸν. ἡβϑοίθθοι. θύλᾳ δὲ ἀπέὶν ὅτι τοῦτο λέῖρον “τῶ πρῶτον. 

Ἰρλρ ἐρχετύ τὸ ἐμφασιν πτρρυλεε, ὑς προΐῃ λο μϑμου αὐ πρῦτε ρ., Ὁπιόϑεν ΤῊ) ἱφίωσ ὄγτος.. 

Η͂ ἡλογος, 3α γωνδῦ, ασύηκριτῆς, δσ' πὰ ὁ ρίξει δὐρι αἴδον, πῃ οφοὸ Ντος αὐ, σι πνούματοσ ῳΨ 

τῶδε τῷ εἰχοιεπκυμά τῶν πο αὖϑις αὐγαιλ ἐν δρῶ. δ οἀφνιδίῳς ὀφθῆναι σιυυλόντοι - τί σίωνει 
λον ίυ γρύγν δὲ, κοὺ ὧσ' ἀτερπῆ τίῳ φωνιὼ, πλωτῶν σοι 7 4. χοὺ σράτις «αὐι σποι ἱ πρδαθεῴμ,͵ 

“ποὶ “πὸ 



ἘΠ ΑΝΗ 
Βαγοι" 

ἐκ κυμείτων Υ» κὦϑης οὐ πδλίν ̓δρεῖ. 
7 πῆ πὐγιλιὼ γιλινὰ ἐκὸ 

Η͂ μρυσοι,φφουδα Δι: κουτύμο πω “Ζ χομὴ ἡ γα: δ μίωσι κλ ὦ» ὁρῶ, 

δἰ Καὐϑεσκαηθμοσ" μταν ἡ δι᾿ .Δι ὁμοσ' ""Ζ αἰγήδύος (σανμυρίων δούλα μά πίς 
διὸ μοι τολαριὼδ ὠχοίω᾽ δ᾽ ̓αὐπὴν ἐσ μ ὁ αὐ γγ ὀμϑροσ' ὀσὺπὴν 3 ρη 

ὁδ δὲ λείπει: ὑπερυπυοία σέμα - ΕἸΣ ον ἐγρέμίαμι ἃ 
] πϑὶ Ἰρλοίμεμ. σε 

Οἰμιοννπόϑεμμοι ταυτὸ το κανοοὶ προσώπίσι . εὐὐβαγικ ̓αἰακῃ ἄγ 1ὲ 

τιν αὐτὸ κα, οὐμωΝ ϑεύμ μι ᾿ἀπαολλιώ ̓ ὰ . οὕ τος ἀσισῶν. τρρλσρϑ 

Αυλῶτις ἰνδον͵ " ἱ δ ππευροιμκία, ἐδ Δαφὸ 

γέντωγ τὰ λυπηροῖ. (υἱδὲλές 
ΔιιΟυτοσ. αὐτήδβην Δι ̓"οὐκκαυχήκουσεις, Σ᾿ αντηϑ . γοντεσ' ποι δγῃ μι ̓ ὄνων τὸν 

Δι ̓ Αὐλώ ΠῚ πνοῆς Ξαἶγῷ Ἢ "σὸ δάσδων γίμε νῷ ὑηλολρμάβήνισι γύτῳ συφ 

Αν ρα ηὴσ εἰσέπνϑδισυμυσγκωτοίτῃ ᾿ ἡρϑῖς Ἔσοῖν δι χρίων 
κοὴ «2λ α'ἥα αὐτορᾳ 

Αλλ ἤρεμει ἡ ἡ όξαντις οἱ ακροκσ ̓μεϑα- δΐον σινπιβούτων ὐϊωαῖε 
Χοϊακχώϊ ! [ακλι" ἰχκχῶ ἴα . Πα τὸ ὁ περαϊόύον ται- 

Ξικ Ὑ τ σέκέιμο ϑέασοθ᾽ ὁ μιεμινη βδώ οΙ» σὴ αὶ δείσωσιδ ἰδηοῳ ν δον ύσον 

ἐν τειύϑατρωπιωίζοσιν οὐ οὺς ἐφραζενῷ νῷ. ὩΝ ὑμξίαι Ὁ ιὦ κατὰ 
σβ.: ὑσπονδι ὴ δύπυρ 

Αἰιδουσην ὃν τὸν ἰακλον ὃν περόναι βῶδ᾽- θίασε, πρὸσυβώχείασιν. Ζ 

ΔιιΚἀμοὶ δοκϑσὶμ ἡ ἐσυχίαν τοΐνιωγ ἄγειν" Ἢ ρήσοι ἐρχό δὲ ἐφέαιντῷ φε 
ΒέΤιςθν ἐσ)ν μὐσ' αὐ εἰσι ἰδ σοιφ εἷσ.--- σιλέτφνηβνξαυθίανιοιὶ διό 

τί πυρὸς, “τως ὶῶ ὑνκεκλῖ 

ὅϑιι" καϑυὼτῷ σύρρὶ ὑΔομικθάνασ. ὁδίξίων, ἐαίτιμος βκαϑεβϑων.ανϑὺν δ χε ΠῚ λον, ἰλοφὰ ὲ 
ὧν " ,δηασκω φντάκρουμδμεσ. ὡσιδτσλιὶ τωνοναταιλωρίῳ “ποι ει φύντολις ὃντ το δε ογύσον ἡ ἱφία, 

νομ  ζεοϑεολγιπυρον ὥναι, αὐτί του ρρόνυ ἃ αὐϑυσῖ χφεοδεμίᾳι, “κανῶς ἐρν! ρόν. Α κα θβν 

ὦδε. πρεπιγραφί.συμέωσκιρ 07] «ἀδορέντισ ἰυλησε μὴ ("ὃ ρω μήσθθεα τοῦσ. ἹΜμυκηκωτούτη.: 

ἐλϑυσῖνι εμντηθέων σινὶσὴιθιοὺ μυςηκωτοί τέω δύο ποι 3σιν. Αἷν νραπὶσι μακ μμαζΑλμθρτϑ μὴ 
δ όερα ἀμϑν, κογοφϑϑυιῖς ῳ ἥγαλίγᾳ δηλ μηρα ον κῷ “πῇ ἐρα διφϑόϊε ῳ Ρ ρα χυκαταληκ πεῖ. 
“λὸ αὔρα Δφαίόρα ρύοισιδι (φαάρα ἢ) : δ τβδούπροτιμάσω καλόν. Τ᾿ αἰιχοῚ ἴακλᾳ ἡπποῦρο 
δορφλρδν »Ἵαύτηρτοβ μυστῶν λθρὲ 5 κώλων ὕζεν αὐτιασοισικ δύο δὲ μέξωγε γα ΧΡ λήκτων. ἐξησὴ 
τοῦ τωνσύσημα ἀμοιβαϊογὲκ σίχωρ ἰῴμξων Ψ' αὐ ων ἀχν λήκτ πίμτε. Οὐ τῷ δγαέρα δ) «γὸ7 

ρας μελῶν “πρὶ ἡτῆὴσ' ἄρεος δείδια κενοὶ δα μόν ει θσηγέν. ΟΣ διδὺ ἀράσεις βχς. δεατό [ μιῶ ἕνημὸ 

νΑὐἠν φησὶ, τϑϑεὺς, αχὸςαδονηρραυηο. αλλ ̓ονερωμείᾳ!ι 4 μϑῥο ὁ λόρν- αὐλὴ πονχνθνάοντεσθβι ὃ Ρ νυ 

Αϑϑῃ αϑανιιψέι ὅν του ἀνιωνοασδίεωμικόσ' δθον(Δάθίω αἴοι  ὁφλλϑυάζονηντν ϑεῦγιιαυτεψασμονοι αν 

κήρυβαν ἴδ μὐβαθερερήσονς, νἀ ργυρίο τάλαντον δ δὲ ζῶν κομίσκντι, δύο. εὑσειϑον ὴ ἡ γυὶ οὖσ 
πελοποννμσίσς, ὡς σορέ! ὅ κι Ὁ περὺς ὡ τῇ σωιναιγοῖ, “ρ ψηφισμάτων. ἰὰ 3 δ ὁγοτυλεκλήῖο “πτίισ΄. μήλῇ 

᾿ δ... “᾽ χεὺν " χείσιμιαμί δι. ΔΠ ἐνδα'. τ Τὸ δ, ἀγρ' ΄“πριαπῶσιν οὑσάπρλλόσωρ, ̓δ͵Ό σαι. δι φῷε. 

((ράτ. Αἰλλωσ. ΑΜ δῊΝ δρὺδγαγόρασπριατὴσσωνεχθσ ΠΕ ναίει ἄσων." “ἢ ὁ ἰκτομ ιοσ' 

δοῦν ρα μβικο πον τίσι δῇ οννσιουμιὰ δου ματοι ΡεθΡμ. “αἰ 



ἜΠΥΠΝΣ 
Αριςυῷ αϑουσ' 

᾿ακχὸ ἢ πολυτιμήτοισιφ δα. Χο Ϊακ χώρρλυτι μήτοι, 
φρυφίιωλ' "ὧν ὑ πρώ 

τον αὐτί κασοία εἰιὸν δέμι - [ ὠὰ σ ἔγϑείδε γαίομ. 

ζον ἀκατώληκ τογδκαλῶ ὦ ἴακχώ" ἴκ Χλε 

ται πλυκωνφονυλ φάύπερον Ἑ λϑὲ ἐν δ αγο λέμῶμα “ορνσῶν» 
δ μι: Ὅον ἱαποιληκτικὸν Ν᾿ ὀδίουσ ἐς ϑ᾽ασώ τοισ' 

ὀβαντιασοίςον διβακ λείου. ͵ 

ΩΣ τρίτον ὅμοιον ὀηπέρω Πολύκαρτον ἐϑῷ χινοίοσων 

ον Ξβωντῇ β' πευρύσῶ δ τὶ, Αμαἰκραγὶ σῷ ἀρύομ" τῶ ̓ 

“τα βτον ἐκ λιθοόδω Σ τίφανομ μύρων .᾿ 

ἀσουσίίιου ριςαμ λείξαλκα “ΩΡ “ 

Ἰκὸν Φασι κ αλούμϑρον. δ ΘΡΝΜΗΙ δαπκθγοκ ἢ ουῶμ 

““ἰμπτεν ἰωνεκὺν δέ μεῖον Ποδὺ τοῖν μρνδετθλν 

ἀκατοληκτον αϑαίελώμε ο Φρλόσοί γμόνα τ μὰμ 

ΕΚΑ ΑΙ ΨΙΡΜΑΝΒΟΝ Χαρ τῶν πλέίςον ἐ ἕλον σχμ, 
νὸν ἀνρν ἀρμε κμμἷνν 
5» ὙᾺ ἰαίθι 2 Αὐπερομ Με ρος οἱ τὰν ΐ ἐραν, 

ἔλον. «τὸ ζῶ δύο “ἡ ἐὸν αὐτὴν ὁσίοις μι φυζεσ' πρόαν, --Ξ 

Ξοπον. Ω ὄγδοον "ωνικὸν ἀ ΖΦ, «ἀν ες πολυ τί μητεδὺ μήβοα' κόρη» 

πρ ἢ οθπαννομηκε ὡς ἡ δώμοι προσ ἐπνίνσε κι ρέωρ κρεῶμ. 
“ὀώατομυβἀντιασείρον καὶ 
ἐαἰυγίου διμεπωνὶ ἰφεν ΔιιΟυκοιινοέρέμ ἕξεις ἤνγῃ σὺ χορδῆς λοίδμ9.--. 
μιμῷνσιπὸὶ ἐϑῃ; διοὶ μῶν! 

μὰ ἐκ. πομώνων τρίτον ἱιατωληωτικὰ ἃ Σ εἰμ αποίωνος δόι ὃν σιύναι ρώτα βακχρίου. ὃ “ω δίκα - 

Ἂν ἰωγικὸν ἀπελά (ἥρνος δ᾽ παν καθαρόν: δ σκιιδύκα τον καϑυρὺρρϑὶ, κατωλαίωτικ δέ. 

ν τελώυτοῖμον ὡσ' ὶ δυῳ καιδείν τον ἀπίμκεμι πλονὸν λϑῴηῃι ἁλθι τυδφυτέρῳ Ἰδὲ βοχοίῳ ἐς ὁ δ 

"ἐλᾷ “ἄργραφος γι δΎ πλὴν ἔξω νενδυκῖχα. ἀξ) ὁ Ῥ οι χα ἰαμβιϊιὰ ἤϑαγγαφῳ περματιζημόη. 
ΠῚ ἰὼ αντῷ δὰ ον αὐτισφοφὴ πτιρατολησίωσ καθ ἵίματον γεδὲν τῆτε “εσότητί χοὶ πρὶ ότιτι ἢ καὶ 

λων, ἔλευσο τῇ οροφι ᾿ἡσἸρλπελᾷ. δύο δισλιῖ οι γενθυκύααι ἡμ ἐ ονὰρχβε τ! Λ πίλ΄. ἍἌ ΧΩ 
ἴακχὼ πλυτιμήρνισ' μία: ββμυκηθίων ἐγκάς ἔξιγ. «μὰ Ὃν ἰακλον βάλοι πολυτιμέτοις δὲ ὦ ἰ΄ 

δεαιρκαιὸ σιυίρντοι -: βδέμντρι δ6}, ὀνυσῦσ'. εἰσὶ ἡ γούη ὁνπέρφασιν αὐτὸν περσιφρόννσ' ὄγαι οἰδὲ, 
} βλίμηι , συ ενίοϑτ. ἄλλοι δὲ ὑπερον διόννσιν ἄν ὃν Ἰαίωλον. “ἰδὲ τὸν αὐηον, δέφασι πρξινῆητν 

μάγισ' οἰ φραισι (ιαϑὸ Φιλ ὀτιμότε ροϊέσιν ἐνᾷ δου »ἡμεμνυ δύο͵ ὡς σειζ  σ'ποιδὶ οἰἀρίω δά 

μιννϑῆνοιλμε, πρὶν τεὴν "κοῦ. Ἀνὰ λῴμωγα ΡΝ σύν. ον τῷ" λφμώρι τὸσ' χορθας ὑποιοῦψ. 
τὸ δὰ τοὺ ὄίνθν. .29 ρϑϑοντες τῷ! ' προζανέν, εν λο ροῦ φύμιατι. Στέφανον μυ Ἰρτωρ' μυρσίνησ' -ε 

φαῦῳ ἐσεφανοῦνην οἱ μα μινηβϑψοι οὐχ ὡστινεσνομιίφοντεσίω ασίνῳ.δ ὴ ) ἀπολλέσῶω ρυσγρὺ τουδὶ ϑες 

μιοθέποις φησὶ δγὰ ΦᾺ μιν ρσίνησ' σέφεοϑιὴ ὅτι οἰκέίωσ ὕει προσ’ ὀφυὴν ἡθεός. ΓΝ Ὅ{ι παῖς γρονίοισ 

αὶ ῳ' το. Αἰ όλαςον. “μανιῶδε ἐακχικίω ὁ ὁσίαν οὐ Ἢ» δαί αφαδο. ἀσεληιν}ὺ δὲ ἐγκαταίω βού 

Ὡρπρδρηβόσίοις κυ σις. Χοιρόων κ ρεῶν. εἴρόσυν γὸ Υ οι ροι τῇ βϑμνξι φυτῷ δι ονυὶ σώ ἐϑυΐον το ὡσ΄ 

Λνμιαντικ οὶ ξρϑεόιν σ ρημαίτων. ἀκότως δὲν ἀδὸν ὼν ἐπηβοΐται τίω “ϑσιφόμίω. Χορδθσλά 

δε σ ἡ ξἰλησισ' "Ὁ εὑντέρων ἐς ων δά. ἰὼ ὁλετίῳ καλοῦ δ ἡμέισι... 

ΕἸγῴρεφλογασ. 



Βααλ 

ΧΕ περε φλογέαν λαιμιησο Ἐγεριφλογασ. καὶ ζῆι ἐγει 
ριφλογας λαμποιδῶς ἐν 

Δασεῦνλᾳ ῥ τ ΣΝ ὕκεισ χερσὶ τινοζασων Μίκεισ' γυκίῳ 

Τινείοσων ἰακ χα. γου τελετῆς φωσφόρος ἐσ 

Νυκτέρου τίλε Τῆσ' φωσφόρος ἀςήρ ε΄ κῆρ. Φωσφόρον ἀσήρ. “ὰ ; 

Φογή' φύγγετοδὲ λάμων" 
μιν πηριαικον σύριφυσο- 

Ρ λέμυσιο λέγειὴ ἐπεὶ Τὴν 

Γόνυ πέλλε τοι γερὸμ Τῶν νύκτω λέγουσιν οὐνιημαν 

Α͂ τεσείς “το δὲ λύ “Πῶς “τωσϊϑσ', δ, ὰ Ὁ λαϑᾶν τοὺσ' 

Χρον ͵  ΩΝ Ἰέτων οἰμνάρριν. ἐδτι ννκὶ ἃ ατέ 

Παλαιοὺς ψιαν πούς. ται τοὶ μινσήρια. - ἀξιοῦσι 

“πρεσ αὐτίω τίω Δαμα, 

[εράσ δ τομὴ: πίδαφωσφόρον ἀεέρα λὲ 

Σὺ δὲ μα μιπσρεν φλέγων γεῖν. ὁδὲ λόγοι, κολοβός ὅξιν 

προδαϑδεν ἔξαγε πόνϑα . μὰ δ πιψάϊασων,αιπὶ τοῖσι 
μϑοσυϑυοσ λαμβαμετοι- 

Ρομ ἕλοι δούπεδον. ἔν δέτισιν ἐκ λύλονπεην "ον; 

-“Χορορρι ὃν μοίκα ρ γριουΨ.:" ναασων ακχῷ ἰακλ, αὐοιλιδ 

ἘΠΙΡΡΗΜΑ. λϑς τῇ 5 ΦΈ. γροίφονσικὴ 

ἽΤοισιρ. λίμοσ ἑ κατα ἀνα 

ὀςτισάσειῥ βμν δε λογ ἡ οὐ ρμρα δον δροφν. νίοπορ! ἀτελῶτε 

Η γυναῦ" ὄργεα μισῶν μφγιδέσω, μήτε χόρθυσῳ! στον μνφήρια. ἢ υν τῆς τιλεπ 

Μὲ λκρατήν ὅ ταν ροφ τυ λω ἤν θακλειτε “ἧς οὐ μόνον λερθυτὶσ ἀΆ 
(9 η. λὰ ὦ Ἰξαρχοσ (ὦ ὁ ὁ δόρυ» 

(λε συσ' κ᾿ μϑὰ δὲ διοιύσον εὐ) 

λινῆμι ἱερὸν ἴδ, νῷ ἡ δη ο(νυσίοισ' ὑπελᾶντο τὸ μυτέρια. Φλέαται δὲ δὲ λειμιὼν. λέμων ἃ αὐάκ εις 
“ς μύροις. δηιλοι ἢ ᾿ σεζφοἰολῆσ. Χ γονίων Τετῶμ. ὦ μὸν οὐ τῶ γράφεται ἰωρικὀνῆβι πυϑεμι με 

εἰσ ἐκ παλωνος τρίτον αὐωλόγως ῳτῇ ΞΡ ΟΦπι ὀγδύῳ εἰ δ χεύνουσ' “Ἰετῶν ὡσ' ονγῖσ' ταλείοσιν, 

ἐαμβδικὴ τουυγοηρ δα. λέγειδδ τι δὰ τίῳω ιϑαβαν "γεάζοισιν ο οἱ ἤροντε, ἡ ὴ δωύαμις οὐ πίνάσ!. Βι ὕμιν 

ρο5" ϑεῶν οὐγϑύνασι ἰμθ τοι Πάρϑαρον ἑλειομ: “προρλιηῇ ἐον ὁ ἐσ. ἴξαη ἐς Ὁ ππὶ γϑηρον Ω ἕλει 

ὃν Δὐπεδορ. πείνϑαρορ ὀρπεσαϑηστῶν ϑκθίων δείοτιἰεόν. τινὲσ' δὲ αὐάαπνώσεκ οἐσιν ἐστοῦνϑῃ ἐν: 

Ἐυφυμῶν Χο": ἐπὶ ρῦτον ἐν χαῦνον λύγᾳ ἀρίοοι ρος, μεμερίοϑε ὁ ἐς μερίκ ἃ αὐὰ παιρηκα ἐαὐα δὲ 

ἀμείξεοϑοιι τὶ ὃν χε. ἂ τί ἄρα σύοιδεν ὁ ἀρέροι 6, δυυϑ ἡ (ὦ ον σύζυγον ὃ θυ λεγ μι, αλθλρὰ 

“οὐὴ μεμερίοϑιι βνὲις δγορόαν κε λοι. ὑρπεός δίδικα . δια μεμερίοθοιι. Αλλως διφημᾶν ΝΣ 

δι δ. ὄνϑϑεσις χοροῦ ἐπιρρυματική. ἴϑυσ' γωὴ ἐνβο) ἐπὶ Ἰρρήματι χε"εεὶ συμβουλόνεν τῇ “τι. 
λέ,» "ἐλέρφν τοὺσ' πννρθυομδμουσι Ὁ σὐχων αμα,πριςηϊιεῶν πήαμί ἐὸν καπωλικῆιν ὧν δι πῶ 

καίθεναιὧν τελϑυτα)οσ' κὼ παννυλίδαν πιὸσ' ἡμετέρασ', οἱ “τῇ σὲ ὶ πρἔπνισιρ ἑ ορπῇ ἐπὶ στρ πίτῦ 

λά σαι ρίγφαφοσ. ὁ δὲ λύησ' ἀτηὸ τὸ ΦΙγ Τοῦ ὅ καίηριδοκ ὧν ἃ εἰ δα γχορδ" τέο δὲ δ τι οι δὰ ποὺς ἐνᾳ 

δουμύτοισ Φαίνεται λέγογιὰ ἀλὰ τὸό β' ἀλμόᾳ διὰ τοὺσ ἐνελόυσιρι. οὐ παῦϑοι δι ἴγι) ἴσα το ἡ σκὰ 

οἱ 7) δράμωτοσ. Μήτε κρατίνου, τονς “πρὶ ἀριςῦϑι γο οἰόμεμος. κὰν ὑ ροσ' (ὦ αὐτεῖσ' ἡ 



Αοισυφαύους 

ἑφμιλὼ δρῶ) ἐπολα Η δωμολόχ τοι χορφι γκαβῷ. Ὁ Ἰοῦ ηριζσιν, 
φοκλέους, ἐἸυτυροὺς ὃν Ἃ ; ἘΝ 

ἣν τῷ ταυροφιάγου ἢ " ὅτι Ηρα σν ἐλΡ αὐμι δκατολύᾳ μὴδ' Μ Ἐς “ γμρλί 
Τρώς 

φίλοννοι ἐ ἡ δὰ χη τοὶ ΑδᾺ ̓αὐετείρᾳ κοὰ ξυπιζ4, κῳδῶν! ἰδίων ἐφ μῶμ: 
ϑερν αὐτῷ πρδγονυσιν ἐ ἐα' Ητ ἤγρλένχειμαζι οβϑμης ὦ δὲ λῶν καὶ τριοϊο ῥοδοκ ὦ τοῦ: 
πρέασιψιοὶ) ἔτι περιεργότε Ηπροδίδίωσι Φρδει, ὑναῦ δῆἤτοῦ πέῤυτά γπέμ ΤΕ. 

νὅλον σὸν λύγον ἀποδνν ς 
ἐνῖεν μία γλσίνιξκκο Ἑξαλήνησ. 9 ρυκίωμ ὧν εὐκορολόλϑξ: “κακοδοο ἌΘΕῚ 

χει ϊπελίῶν δὲ ὅδε "τῶ μιοορ Α͂ σκωμεῖ. Συδλι “να υ δΣ ἤ αννδγοσέμτί ἀρἐπίδου ῥ' ἃ 

φάγον. δγονύσον. ἐπτόλμεν Ἡ Ηχί μάν ῷ αἰνῇ πόλων ναυσὶ “πὸ εἴχτι γα πεῦϑ ει: 
ρὰ ἀπὸ Ὡ βΡ βάκλω. ἀμ, Η͂ κοίτοῦ 7, λᾷ Ἢ ἑκα τοί, κυκλὶ σἰαῦ 2εφόισιν ὑπαῖ: .᾿ 
φοὺσ' ὸ τοὺς αϑηγαίοσ' διέ 
συρεν εἰπεῖς δράμασιξως Ητῇ αμϑου φῆ “ποι τῶν ὄντωρ ὧν ,ξτὰποηρώγει᾿ἢ 
᾿μολόλρις δὲ γῖς πρὸς χάριν Κωμῳδυϑεὶς ὠτοῖς ποδὶ ΟΙδ' τελεῖ τ υ ῦ δγονύσου . 

λέγϑισι οὶ πρὸσ κολακώ Τῦγισ' Γ οἰπορυ δὰ! κάυϑ' ὁ ἀσποου δῦ! κᾷυϑ ἐμάλεξηπυ δεῖ 

ὃν, ἀπ᾿ Ῥ λοχίνσων πρὶ ἐξ σι μιυφυρισι λοβ᾽ εὑμϑρδμεζείρετε μολτο: 
"»"ὺς βυμούσ' κοῶ δουλομε 

Ἐπ ΉΠ ἡλαξᾶν μεπήρογι) Καὶ πρννυίσθεσ᾽τ΄ ἡμετέβ ὦ ; ῆϑε πρετρυσιν ἑορῃ- 

ὑλέξις, οὔτοι ὅῥύη  Βὺ ἡμΧὼρᾷ δὰ νυν “πῶς αὐδρείως . 

μὸν πολλὰ λυνπουροῦσι, κοὸ Εἰς ποὺς Εὐχνθέϊσ' κ ὀλλτουσι 
᾿λακνίομπες λαβᾶγτι “ποι 

ρα: φῇ ἢ ϑυόρτω. τιμὲς δὲ “το 

τούρομν ἐσωθλον λαμβξάνοντού. ̓ μἐῷ λιοιμάρην: Η προδίνσι Φ ῥ σύριον. -πρὸσ' ̓ηρὺσίνποιήσοιν 

“τοῖς τοὺς Φερείεροετουσ πέρσκσ. πὸ καὶ ἀπόρρυτα ὑκουσιν, ὡς νῷ ἡμῖν ἴφοσ'δηδ τὺ οἡ Ἰἐῦϑεν Λλοιδὸ 
γϑότωτο! ϑωρυκίων". δὲ αὐγρρὃ ὅσόν μὲ οἸδὲν. εἰπόρρατα δὲ ἔλεγον τὰ ἀπειρυῤόψα “ται. ῳῷ 

“οι “ρύτοισ' ἀπυφέρῳ ἀσκώμαπα. “ὦ λίνα. (ἃ πα». δῆλον δι οὐδὲν δε! ἀποπέμπει τοῦ “ 

“ῶν ζς αἰάῴνσ, ὠνϑωρυκίων τὸ ἐπὸρ ἐ τί ἀϑήνηθεν ἀποπέμπει. ὁπεοί πρὸσ' τοὺσ' πρανῆ 

σίουσ' (ὦ ὁ-πόλεμοσ. ̓ἀπύρρητο, τὰ πρὸς ναυπηγίαν οβάγφνιἱ ἐπ οι δὲ ὃ ὁ θυρυκίωρ υβαγίμηςὼ ὡν.ἢ εἰς 

εἴὔπναν ὑβάγωνι (καϑὺ δὲ κοινὸν ἐμιπύθιον ̓  εἰγνα. οὗν δὲ τοὶ εξ! αὐ ἰὦ εν  τοῖσ' ἰρίωνν ἀρ 

ἰισὶς “ἡ ἀϑηρείδοον. ὃ δὲ ταίαταμ ἐπεμα τοῖς αὐντινγοί Ἀοισ' ἐσ δ αὐάψαι τἰὼ αὐτοῦ πόλιν" ὅθε 

σνωϑεὶσ', ὑκωμῳδέιτος ἐπὶ προδοσίᾳ: “πνὰσ' δὲ ϑορυϊείων γξάφοισιν, αἰὴ Τῷ τὰ ἘΣ ϑορυϑεΐων κὸν 

μοὺϑμοσ. Εἰ ωοσολόγοσ᾽ τοὶ ἐμκοσοὶ ἐν τῇς κρϑσει συνάγων. Αισκώμαπαι. εἰσ' δγηφϑέγα σ᾽ ᾧ τὸ 

ἑαυτοῦ δγανοιασ' (γράψασ ὑπε μη, τῶσ' πολεμίοι ἐν τῆ λακωμικῖν ἄσκωμα δὲ λρμάτιθνν 

Ἵ- ῳ ον τρῦσ' τρ! ἔρια χεώνται. “καῇ ὃ ἡ κώπῃ ἐάδλε ται. Ἐσίδανρον πόλιν λιαμκωνιίμην. Η χε" 

ἐς λνρη κῦροσ' γῇ Λυσιίνοϊρῳ ὑπεμίε ρήματα τὸτε ἐσ πολεμὸν δαμθουγχέφιν: Η ἱματοιτιλιᾷ- 

ἤγοῳ ἀσεβῶς δγώκεἢ περὶ "πὸ τῆσ' ἑκατισ ἀγίλμαπω. ὅγε στ νηγυρίζο. κινισίας δὲ τοῦν “πα ἢ 

κι Η “οὺς Αιόϑούς. οὖς ἔλαβε ποιρὰ τῆς βυλῖισ' αὐηκὶς σπραλαὶ ἣν λέγει ἣ ὁ δὰ ον "ὸν ἀρχίνεν. 

Τ ρισιν ἀσπευσῶ. “οἰ ρὰ τίω ἱεροφαύγν νι) ἡ ὀαϑονλον πρόρρησιν, τίω ὡντῷ “ποηε "λα σϑδς: Χώραι 

νν ἡ ἄιϑεσις ἔνε ἐρα μέλου; Μμονϑοφοίδι κοῦ διαμριϑένηος το) ὁ ροῦ ἐκ κώλων αὐνοι αρρφεϊιῶνο τ. ὧν πὸ 
μϑν ἄκρα μὲ δ: οδ΄ κε΄. δμνθα ἀκα τώληϊεπι. τὰ δὲ διφύτερον βεὶ ἑκὴον ἐφϑημιμερλφῬίυν 

Ὧν Κ ὄγδοον δὲ ἐμεβα Βα χυκα τινί τὼ ἢ λουστὼ δίμεβα ματαιλαί 'καὰς συλλαβήν. ἑξῆς ἡ εἶ 

»Ὦ δύο αὐαηχομ!σημοὶ τέρα μεξοι ἱκατωλικί οὶ ὡς 3: ἑχέρας σφοφῆς. ἐκὶ τὰ πίλᾷ ἥφάγραφος, 



Βα ζα γι 

Λεμώμων ἐ ἐγκρούων . 

Καὶ σε ων κα ἐ πακήφων, 
Καὶ λαδναίζων ὀρίσηε τοῦ 
Δἰξαρκούντως ἀλλ ἐμβα 

Χώπως αὐ ρέις τίῳ σα τέ! ραν γδναίως 

Τῇ ῷωνῃ μἰϑ Ἀποζωμ, 

Η τί χω “ραν σώζειν φ"σ᾽ ἐς τσ ὦ 'ρας͵ 

Κανϑωρυκίων τὰ ἡ βού λυ Τρῶ- 

Χο ανυνετίραν ὕμνων ἰδέαν βκρηφόν βα σὶλᾶ 
Δήμηΐξαϑέέ ὑπικοσιῖν τις ζαϑέανς μολπὶ κελα - 
Δήμητερ εἱ τγῶν ὀρείων (δϑιῶτι--- 
Αναισασυμποραοέτει 

Καὶ σώζε τὸν σουυΤῆσ' 2 ρὸν. 
Καί μᾶσφαλῶς παρήμε βόμ Ν 

Παῖσουί τειαὺ 5 ρδύστιν 

Καὶ πολλο μδῷ μιλῶ αἷμ εἰ 
Πθν--πολλὰ ϑέασουδοῦῶ « κρὰ γ 
Τῆσ σῆς ἑορτῆς ἀξίως! 
Παύσοιν τουκ αὶ σκώψαντα, ν 

Κἀσαν τοὶ τοννιονακῆς ω 

ἡμ᾿ γᾶ ἄκανιῶ γεφιηὸν ὡροῦου ϑὲδμ 
Παρακα λέν τεδιρο"» 
τὸ, δοῦλσιηὸν ξιωΐμπορον 
Τῦς δᾳ τῆς λερείασ .- 

ἡμακχι πὸ λυτὶ τῇ μέλος ἱορχῆς 

Ησρον ρὼν ,δάροστυαι κολούθει 
Π Τρὺς τίῳ ϑεόν κὺ λέξον ὡσ' 

Αἰμθυ πόνου “πολλὴν ὁδὸμ πσεραύμεις « - 

“Ὁ γἹζ) δλρίσοιρ Χ ὑπινόησε 

μηδλα 3 χορβο ἐν τὶ πρῶ 

1« Αὐτῷ λεκἀξ,ὀπηξον. »Ἅ 
᾿Δοΐκις δ αὐήλοις ὅ ὅτὼ ἥγα 

ἱελιο δος αὶ Ρ χ ρὸμ. 

ἐγκ ρούον ξνόνων 4 ρὐϑμὸς 

δ ανὴὰ τὸ ἱκέαδλων. 

Ηρίτε τωι ἄρικομ γγύυνται ὰ 
“ἰσ' τελετῆς. ἐμβαὰ δὲ αὖ 

τ πα χρδιε. Αἰρᾶσ' χίω 

σώτει ραν. εὑψωσεισ πεῖς Ε 

“πρόνοις. ἐριᾷ ἀϑήφῃσι σώτει 

ρα λεημί Ὑ5. 8 "δ ϑυουσιν. 

Δήμητερ. ὄεϑεσισ' ἑτέρα μὲσ 

Δλουδ μοροοφοφιι  ικκώσ 

λων! «μβιίιϑρ' δέκα: ὥρ 

τὸ πέμπειν κοὺ “ὶ δείμευτον 
ἐφϑημιμερὴ ανακ ρεδε τι 

(ι. τοὸ ὁ λοιποὶ δἔμεσρα ἃ 

κατοίλαίωται. ὧν τελδυταϊ 

ον. μασοιρτοι. ταῖν οὕ όθομι. ἐΖ΄ 

256 ἣ ὧσ' ἘΣ ἑτέρασ' ϑροφῆς 

μῶλα πἰοσα ρα; ων ὁ πρῶ 

πον κοὴ τρίτιν 'ἀμδι- 

μὰ. ὁ ἐϑν τρίμεβεν τὰ δὲ 

δἴμεπρον: πῶ δὲ λονπειὶ 29 

χακα δίμεξα βράχυκαν 

τύλνκ τα ἰϑυφαλικαι κῃ 

λούμενα ἀρλελόχροι. ἐπὶ 

τῷ! πέλοι παράγραζος. 

Γ' χσιι. ὅπερ ἡ μέσ’ τοῦ βου!» 

στο γιδὐάϑον: ̓φεζφανοῦοϑι" 
ταινία, γα ῥάμμα Τὸ) 5Ὲ 

φάνε: Τὸν ὡραῖον. ὃν κα 

τοὺ καιρὸν φαυνόμϑμον δ) διὸ 

ψυσον. ἐπεὶ Ρ ΚΘΡΡ ἐς ἔα 

ΩΝ ὑοῦ ἱορτοὶς αὐτοῦ ων 

ὦ τὰ ὶ κωμηϊιὰ δράματα ᾿ τού τωισ' ἀσίσετο ἴακχ, ἔνιϑεσις ἑτέρου μέλους δεαμρεϑέμγς αὖθις 
τῷ χοροῦ, ἐκ. κλορ ὑκτω εαΐδεκα. ὧν τὰ δ. κι... ξ.ιβδ. νε. Ῥίμετρα ἱαλιμκτιὶά- 

τὸ δέγ. Ὧι; ΗΝ ̓δίμεπρα ἀκαπάλεκτο. «στο δὲ τ. ἐν ιφο. κοὺ ὁ πιλδυτεῖίον πἰ μεθα ἀκα τοῦσ 

λιειτοι υτοὶ 2- κὧὲν ἐφϑεμιμερα, ὁ δεν. πεβαμεθον ἱατοιλημκτικ με ἐν τιῖσ' ἀποϑέσεσι ἢ ΩΝ 
μάτων πρράγραφος Συναμολούνᾳ. τοῦτο ἐπειδὰ εἰς ἐλδυδνα δ δύνο ισῖν ἀπὸ τῶ κεραμιμῖ 



Αριθοῷ αὐουθ 

προπέμποντεσ' τὰν διόγυν ἰακχιφιλολοριπὰ συμπρόσημισέμε . 
συν ὃ δὲ αὐ πόνου “πολλὴν 

ὁδὸν περαίνεισ', αὐ ΤΩ με Σὺ Υ᾿ κατιρίσῳ υ"ϑρὲ ἐπ) Μ(λωΎΙ 

ϑῆμιῶν ὼν »ῥᾳόγαν ππίνντον Κῴαν ὑτελείᾳ, τόν δὲ ἀρὰ 

ὅδὰν ποιήσεις. ἡ ὅτις σοὶ σ' Τὸρ σρίμ δοζλί σίου "δὲ ηὃ ΥΩ 

γαῖ δα Ῥίβων ὀφανάν Καἀξαρηνρτάζημιίσε 

ς ἡμῶν ἀβαίφγισ μξες ᾿ 

Ἁεσσοι μένου, ἐγποιζθαι, δεῖξᾳς Π Ταύφειρ τῇ "σὴν 20 β Δἰφμ. 

πῶς ὁδοὺς αὖϑὺ σόν γδἱσ ϑε ἴακλι φιλολορίν τοὺ συμπρὸ ΖΜ πέμες 

δὶς πριξοϑα «πιΐντοι δ αὐγῆς Καὶ 3 παραβλεας τὶ ) μέρα κὶ ̓σκης 

εὐπετῆ. Σὺ δικατεράσω: ̓ Νιῴ ἂν ς : 

συνΊῳ δ) ἀσὶκ ατεράϑε. ἀρῶ δὴ τέϊδον δὲ ΨΩ ̓ λό πρ σώ πὸυ 

ὃ δαύγβοίακχοσ' τῷ διονύ Σωμππορερίασ, χιτωνίου 

σώνίκα τοί τινασ' τῷ δὲ δ) Πιαραβῥαγλόσος, τι τ τϑίον πρὸ κυψαν» 
νύσωι αὐϊεωμῳόύαι αὐά.“ Ϊ αἰκλεῶλ Ἅδ.θ ρδν “τοῦ συμπρὸ σίμχε ἔμι ̓ 
μονταρονκε ἢ περι μφαὶ βγώλξεί πώσίι λακό λουϑσεῖμι ΔΝ μετα τῆς 
ψειν ὅτι Ἰδε λιτῶσ' ἐχορηλ 

γϑτο τεῖσ ποιντεῖσ. ἰὸ Παΐφων λορίνειν βάλομαιοδιι" κά ερ) πρός." 
χοῦ. τῶ καλλίου τούτου ΧοιΒούλειϑε δῷ τουκκοιμῇ 

φρὴν ἀριτοτίλας ὅτι σειν Σκωψωμεν ἀρχιδαμον: : 
δυὸ ἀδυξελρ ρήγέιν, τὰ δγο-- 

νύσιο τοῖς ΠΤ αγῳ δδὶσ' οι [ὦ σύ ἡϊέτισ ὦν, οὐκίφυσι Φρα' Τιον δ᾽. 

μωδῦις . ὡιπεῖρτις Γ ἀρὰ Νιωυ (δὲ δὼ μαγώωγέι 

σὸν λανα αὶ συκολήχφόνρ. δ 

“πολλοὶ ὕσεξ Ρ "καϑεπῳ “τοὶσ’ ν γιλασ' ππριῶλε κινεδ,. Καὶ ἡ δ ἑῥάκο, οὔτι δια τωι γῇ χαΐστα, Ἴδν 

εὐγίω «νοιαν χν ῥίκοι δὲ οἱ μϑν ον Ῥιξωνιον. 9! δὲ ΠΡ προστοπέϊον. ὅτι ῥαίκεσικατα ̓ Ν δλῶται. 

αὶ μιτοιτῆσι. τοῦτο πρὸς ῥ᾽ αἴω συμ. πείιος ἰασιμιεηοιϊσῆσ' τῆς ς συμηποειορ ἰασ' δαελονότι. Κά 

707. προς. τοῦτοτινεσ' δγονύσον φασι ἡ μυταξὺ πιρεμβαλόντος λέγον. «Βούλενϑε δέωτοι: δροφὰ κϑὰ 
ἀιϑεσισ γοροῦ ἐπιρρεματικὴ ἐμ μώλων πενπεἰκοιϊδείνα ἰαμβιϊιῶν ἐφθημιμε ρῶν.παλὴν δ τς ἔς. 

δ. "κὸ τελϑυταίου τριμέτρων ἀκάτοι λικτων. ἐπὶ τῷ “τίλει πωραγραφοό- Ῥ δὲ πρὸσ ἍΔ. 

σνεαν ἐπιρρε “ἣν ἀμφοτέρων σκώηων, »οῦ,τε διασῦτον κοὺ “τῷ δούλου τοῦτο Φυσιμ.0 ὁ δὲ αρλξ 
δημος ὡσ ἔνοσ' τὰ ραΐτοῦ Οἰκωμῳδεϊπεωορόμος 9} ἦν τοῦς ο ἀλλοδὰ “πῆς ἀϑὴν σί κατοιμειν ἰθ6Ζ 

Ἄὐνσθα ἐἰσ' πολ τοις ἐν. ταῦϑει χρόνον δλι ν δαπρίψαντας ἐγγράφ εοϑην ὁ πν ἀρχίδημοσ οὐΐε 

ὑπίησε; δον ομὗ ἐπέϊν ὑτεουί, ἐπολι Τὸ γραφῖϑε, ὥρτετονσ πολίτοις ὦ ϑάσερ συγγεμᾶισ ἔλειν, 

σίω ἐφυ ΜΠ εἰπαενιἑξῆσ' ἢ τουύύτης τῆς οροφῖσ ον ἀιϑέσει σύση μα ἱκαπὸὶ “περικοπήν. ἀἰμοιβεῖίον ἐκ κὼ 

λὼν αμοιλ ὁγως. τῇ ̓Ξ 09} κολϑῥων. ὧν ὴ τελϑυτοῖον πιραγράφῳ σημᾷα ται Οὐϊε ἱφυσεφρά 
τρασ. ̓αντὶ ΥἿΣ ὀπᾶν ὅκ ἐφυσιρ ὀδῦνταισ. Ἱναώς 3ένον διαβάλμ. οἱ ἡ ππερονμία ἐ 7 οτισ' ὧν ὀδὸν 

τσ οὐκ. ἰφνσερ. ̓ Αἰλωσιωνὴ μὰ ἐνπέῖν ὀδύνποισ' ,»συγγενξισ ὁπερὶὶ ἀμέτα Φορὰ ἀπὸ 3 55 ππμόγων 

δι τινεσ' ὄμπες “περὶ τὼ 677 ἃ ἔστη ἦλο ἐσι ποίντος ἽΣ: ὀδόντας. λέγφῃ ὅν, ὅτι δον στὶς “τὸς ἀϑήνοιᾳς, 

ὁκεδωυΐθη ανὰ γραφῆναι δε ΊΣς "λιτῶς ὅτος ἡ ὡς ξονος κωμῳδέιτ. ̓ν δ πλις 6427 ομς. ἐπιχώριος 

δέν, δ. 3εβεσ' ἀπε χβογὸς. : 

ἐν τοῖσ' 



[] . ΄ 

Βαγρόιλοι ἢ 

; ἕνποῖσ αὔκοννν "ερόϊσί» ΟῚ Ἐν τοῖσ' αἴω ἰρῆσ. οὐχῶσ' 

: ἀπολλῳνιοσ πρὸς “πίω ἐξκ 
Κάοε τοὶ πρῶτο Φλικέ μιδχθηρίασ' ΠΡ" ἐμ νεναυμιῖλρ 

Τὸρ κλειϑέμη δώκουω Ε ᾿Πκε νὼ περὶ πραριῶν -ὧλ 

Ἐρ τοῦσ τοροβοἷσί, πρωκτὸν λὐτιδγὰ τίω καίζοπραι δ 

Τί)λάρε ἐουτου ,ἰδ ασες ρκῖειν τοὺς γνῶ ϑουο σ' “αν, νεκροὺς τοὺς ἀϑηναίσ 

Κ ἰκόή ετέγηον κυφώς: ους ἰγᾷ ἡυχεὸν γα ἀλ 
ῳ 7 : λα πυϑοιγῶσ' ὁ κάτω "οὐσ' 

Κακλανν κῴκεις βάγει φώντεις, αἴῳ νει ρούσ' φιτ 
": ᾿ 

Σεῷ; νϑὺ ὄφις 0 αὐαιῷ λύςιοσο ἐξα ες ΟΨ» δτιίιατετρ βήσοιν εἰσ 

“τοὶ σ' ((αὐισισ' ὑπὸ δ ϑϑα 

“ηγῶν. ἄλλως «ψεκ ροὺσ' 
ι » Ὁ  Υ ὰ ὃ 

“τους αϑηνείῥους ἀφτ " διὸ 

Καὶ καλλίαν γεφασὶ 

Τοῦτον ηὸν ἐσποβίνου, 

Κι [ον λεοντὰρ μαι μαιλβρμῴν μερί δ'.--- νων... Ὁ ἀρχέῖον Φρόνεμα ἀπε 

δι" ἕλοιτ ̓αϑοιΐ ᾧ ραίσεανδν, Ἰευρανμ ἩΠΘΟΡῪΝ 
κόσμῳ οὐνθρω" πο! εἰ κϑὰ 

Βλούτων δ'σουνθοίδ᾽ οἰμκές , ἡά νερὰ γῆν οι δίας, 

Ξῴω δι ἐσ' ἐδ, οἰφὶ ως ἰμγμέμω ματαίοις ἐγρενλινδούμενοι 
Χο “Μηδὸμ μακραν αἰπέλθῃσ : δεινότερα, » πεϑρηκότωι 

Μὰ δι αἶρε ἐπτνέρημε: σπεέλρισιζῶντεσ' κολαζόμν 

γοι. καὶ δῆ ὅτι “πρδλοὶς κακοὶς 
Αλχ , ̓ ϑ ἐπάν τὰν’ τί θύραν ἐφιγμὸν ὅς» τ ὐλυνηρο λυ λδόρ κέν, 

δια 1ροι. οαῦ αἰὐϑησοωγετσρῆτος φρω "μια Τοῦ» πριβόμνοι. αὐμκιοϑήτως ὦ 

Φ κ᾿ Τουτὶ γήην ηὃ “πράγμα. “"᾿ν ὡσ' “ἰκροὶ αὐτεὺσ' δ 
τιμωρίτουσ' ἐῴμτες. λέϑιον 

δὲν Ρ̓ ἡγπὸ Χο νερὼν τοιὰ 

δινπασκ καλάοϑοι ἯῈΝ ροὺσ' . Τςνιλεϑέ 05" δια βανλλθ ἐν κλοϑέμ ὦ ως Φαυλέβι ον. (ἃ πρὸς 

“7 » ἐν πορνϑυθ μουν. δρρὺ κοὺ δεινοητοιθοῦν τα φησιν ἐπὶ τὸ ̓νύτουπιλουπῇ . Τὴν Εἰμδϑεν 

μο χθμοίας. ὩΣ Τό ἐνπεῖν διμαχργΐας ᾿ ; πολιχεϊασ' »Μολβηρίας ἔν σπεν. "χα θιοντωσ' πρὸς τα μαμὰ 

εὐ δϑ΄. Ἐντηῦς ταφ οἷσι. πιφαὶ, ὅπου ὁ ἐνδύξωσ' τετελϑυτακ ὁτεσ' ἐϑυίηπεν το διμασία. ΑἌλω;. Ἴος 

ΧΡ ἦν πῦλε μὸν παϑοινοῦσι,δα μοσία τάφοι προὐτίϑεσειν. Τὸ οὺν τίλλον ποὶς ῇι ἐχαισ' ὦ κε’ 

ϑυ. ἅμα μᾶν ὡς ἐπαὶ "τετελϑυτεικ ότι ᾿αὐα γειαΐφς. ἅμα δὲ εἰσ’ μαλακίαν κὐπτεόϑοι ὑῶν 

Κιμφώπωσ. Σεβῖνορ, εἴ τισ τὰν αὐαφλυσιος εὀνο μα τοστο, εἰ τοῦτο ὡς πρὸσ' τίω μαλακἕαν 

κλοϑένουσ' πορὰ Ρ̓ αὐρφόν. “πϑοινῶς δὲ ω ὕρτισ᾽ ἐμφαίρο, οὐτὸν ὑπὸ ἑνὸς: μόμου περαιμό μὔρον, 

᾿πέσλὰ ται δὲ αὐτα ὥςπερ, ὃ ὁ δεβνοσ', οὕ των’ κῷ δαναφλνειοσ'. αὐα Φλαῦ γχῷ ἔλεγϑν μας 

λάσειρ } αἀδοῖον. κῷ σεδίνος τστς ,Ξαρὰ " ῥινῶν. ἔςι δὲ κοὰ σεβ  οσ' ἀνοεμαημένος “πεύρὰ 

-ολάτων! κυνάῤῳ ἴςι δὲ κθΆ ὁ δῶ μοσ ἀΠικησ αὐαφλύσιοσ. 

Ὑ ὀυγγὶ “δὲν ἔσαν βίνσυπα ξιγραμμάτισε δὶ τὸ ἐσέλιγφαι. νασρερὰ ὁ ἱπαπονίκου ἀν πορνομανῖ: 
δὲ τ -σαῦτσ᾽ “Ὁ λαγοῦ, ἐπὶ το ἅε γίλου λαμβαιοισιγ ἱπσαόπο ἡβρᾳι κωμῳδέτωι δὲ δὲ ὁ καλλίασ, 

᾿ὧσ τα γραία τί πιιγρικίω οὐσίαν. χὼ μάλιςα ἐπὶ χω μεμιγῴσ.- "τὸ {πεψοβάγου ἊΣ 



Αἰρισυφαύου σ' 

καιν λαδερομεαμμδι αλλ Λὺς κόφνϑος ὃ ἐνηεϊσερώμασι» ὡρδεῖ 
μία ἐσπὶ ΣΡ τὼ αὐτοὶ σιν 
χῦσ' λεγόντωνοδδρ ἐεδωνν ΧοιΧωρέτε γιῷ ἱερὸν οἐμεξ κυκκλου θεώ. [ 

ωβ ἀπρροίντων Κορενϑίων, Ανϑυφ. βὸμ αὐχλσοδ. 
“ ἰ 

«περοίλη κήρυξ πλλίίκς Παύζον τες ὁ Διο ρυσία 

λέγων, ὅτι οὐκαμέξεται ὁ ν- Θεὸ ᾧ; Νοῦς ἕο ωἶ ΒΓ 

μῶν, δ τὴ) δὸς ἰωδρινθορ ἐπε 

᾿Αϑρέτε ὦ εὐ λέηφν. οἱ ἢ Δι"ἔγὼ δὲ σπῷ τοῖσι κόρος 

Μεγοιρᾶσ συγχρινϑένκτε δι Ε ΜΙ καὶ γωοξι "ΜΝ, 

εἰς ὀργὶρ΄ Ῥαπώπεϊ Ἐς Ουπηρνυλίξοισι ϑεα; 

«“»τὗ ε πῶς ̓ν δὺς κόριν») Φ 

ϑιν. τονπέσι ὃν κήρνκα "ἡ ἔγγος ἱερὸν οἴσων. 

“πόροιμιίαι ἐλέρῥη ἐπὶ ταν Χοιχω ρὦ ῥιδϑρέσ “πολυ ξξοδουσ' 

»»Ἀοιοιύτων οἰεὶ Ὁ ποὺ αὐ- Λομώνας αἰὐϑεμωώδιεις; 

“οι ὶ πρωἥοντωμ. δὲ ἵν δσ' Τὸρ ἡ μόπερομ γόπον ̓ 

πόρινθος, “σρῶσ' δὲ ὃσ' βασι" 
Ἅσδιδ’ κορήν ϑου.- μεγορέισ' Τὸν καλλι γορώτουτον 

δὲ ὑαντελέὶς ἥσουμ κορινΖ " αἰζοντεριῦν ὄλξιω 

ϑίοις. Μοῖραι ξιωεουσὶ .-- 
Χωρᾶτε νῦν" ἀδνοελ τ 

βου μέλουσ προ δ μιν δὲ Μονοισ' δ) ἡ μὶ υ ὅλιορ 

ἐμρεϑέντος αὖϑις τὸ χοροῦ Καὶ ΩΣ ͵ “λα ρομἤξηᾳ 

Ὦ το μϑὺ τὴν προφδὰν ἄς ὅσοι μεμυΐμεῦ, ν 
εὐγοφαν τῶ: ἐν ὁ τὼ αντι δΦ γὸκιρελ δι, μὴ “θα ὡ Σεβῆσε δγήγο μιν 

δοῦ τὰ κῶλα, ὀκτῶ πρῶ 

τον ἰονυ ιν ἀπ » μθφονοσ' τρίμε ον ἰκταληκτικὸν “ΤΩ δευπέρου “ποϑὺ ς ἐξασυλλας δου. τοὶ, δ. 

ΡῪ “ἡ τελϑυ τοῖον “πων! ἰμα : δέμιε τρὰ κατα ληκπικὰ ἐκ αὐκίοονσ' πρώτου ἡ πετῶ ἐρην ὦ δα 
λείου! "άμφιβρά λ.0σ. τριτν ἰαμξικὸν δ μερον ἀἰματελικηον ὸ ΡΤ τὰ ἑξδομιο 

ἐπιγοθιαμβικὶ δμετρα ἀκατοληίο τον ἐκ διάμξου Ὁ " ᾿ ἐπα έτον Τὐτον κῦὰ . χεομάμβουνηὴ ξ- 

μυν. οχακὸν ἠιυνφαλ ιν τῆσ: ἢ ϑροφῆς τὸ ἰιῶλα ἕξι τὼ πῆς αὐπιογοφῆς “»συιδτουρῶρ τοὶ πρῶτω 

; ̓«μρικὰ ἰἌμεπρα ἀκατούλικ ται "τα δόύτερα καταληκτίνα ἈΤΟΙ ἐφθημιμερῆ, ω Αλέποι. τῆσ' 

αὐντιορ οὐ: τρί βραχνῚ χει δὃὸν δύπερον “πϑδια. θα Ο αὐτὴ το ἱλαρὸν ἱερὸν γράφυτωι υχοῦ ὲ φι 

ΤΡ ωνικὰ ἀπὸ με ὀὐγ94: δἶμε τραί ἰκαποι Ἀνβωτίϊα ἐκσποδωνος δτὶ πρόυ τὺ κ ἘΚΉΚΟΥ ὑ ἡ τοιαμίδι 

μάκρου. οτοῦ ὁ πέρα « κὰ τοὶ τίωτα ὁμοίως. πὸὶ Αϑῤτει τὴσ' ἀντίος ὑφ ησ' αὐπϊωνιϊεῶν, ὅγε παίων, 

μας δουτέρουο. τῶ πελθυταίαὶ ̓ ωνίκα ἡμιόλια ὑρι δ 'μεξα βραλὰ καπόλιϊσπα.. ἐπὶ το, "πίλω 

τῆσ' μϑν προῳδοῦ κὺ τῆς ϑροφῖσ' παιραγραζθος, "τῆς δὲ αὐτισφοζφᾶς κορωμίς Αλλος. 

Χ ὡρέμτε γι. δωύανται “πεύνντισ οἱ κατὰ ὃν γογὸν, ἰλλιλοισ “Ζεὶ γακελδίεαθομ. κὦ μὴ ἐσ ἀμοιβαῖα 

δγοιρβοϑέ. ἀλλὰ τοῦτο, ὅς οὐδὲν φαίνονρ αν ορκὀνομού μϑρυσ' Ἴδνὴ ἡμύσερον. -αὐπίτο κιαπτοὶ ) 

ἡμέτερον Ῥόπνὦ ὧσ᾽ ἴθοσ' ἐλοῖδρ πίζομτες. ὦσι μυμνήμε ̓ιἐμιυροεγῳγίθημδμ, μν σήρμειὴ ἰκλί 

ϑη, “Πρὰ Κ Τὸς ἀκφοήα» μινάν ὁ σόμαν ον μεδενὶ Ἰαῦτον σβηγϑοϑϑ. μινᾷν δυνά ῥκλόων ὁ τμα 
τϑὐτοὺσ' 



δ, « «ἁ 

μα: 
ΒαῬαλοι 

 δαῖΐν.ν .»ἢ - ᾿ 

: Τό πον, περὶ τιβ ψουσοὺ τοὺσ ἰδυώνες . .ἴ Καὶ 1:; ϑοπρρασσιῦπο 
᾿ , 

Δι Α τὐδᾷ τίνα εῬοπτον σύ δύ ραν κόψω τίνα. πῆ δ πριθβι τ 

᾿. Πόώς θοιδθέρα κοπήουσιρ οἱ ο, ̓ πιχύθιοι; δ ἰδιωτικ οὗ, »σὺ οὐσ 

Ζ, ὦ ὖν. “ΜΗ ὅγε ζι ἰψις, ἀλλο γεῦσοι, τὴς 90 βάς- τω πιλλέκισ ὄριται μα 
| Καὶ ἑρακλία "ἡ ψ3μα γ5. [ὰ λῆμἔχυ ν᾽" τἀ πτάθον σημειωτέον 

᾿ 
ΘΙ ΚΟ ἢ ν7 λέγοι, ὃ 

ΔΤ αὐοπασζῇ: Αἰαν τς ὅτοτ. "Διηῤραικλῦς ὁκ Ῥστερός' πρὸς βου δος κὼ ἑάμο 

Κι βδέλυρεικάναίχυντε καὶ τολμηρὲ σὺ. ϑῆς: “τα δὰ, μόρων! σι 

Καὶ μΙ αρέ μὴ πο μερὶ αὲ ροποὰ Μι ιαρώτουτε ὁψτων ̓αὐδὶς ὃ “' ὑηκρι τῶν. 

Οὐδ οὸν ἱειώ ἡμῶν ἐξελασοισ' τὸν κε ἐββερον, δὴν ἐπ γον Ἂ 

Απῆξαο ΚΓ γκἀποσρεὶς,͵ ᾧγχυ λοιβωμ ΒΩ ππλθυπώῶοσ' ἐμοῦ Ληθόνσ' 

ὧἐ ἐγὼ φύλα ἠοννὠργλεινῶ ἵ «ΧΕΙ μέσος» αὖ ὁ δεδο εέλᾷ ἐπὶ Ὧν τὸ 

Ἴ πα συτὸς σωμέλανο καῤλιοσ “ἴα. μ κορωνὶς Αλλὰ νυ Ἔχε 

! ! Δ σοσ' . αὐτῇ “) μέσων ἐλή 
Αχερόντιός τε σξοηξ λος αὐ μρωτῦφοι τς. ᾿ Φεν. υπῦτο Αι μιπαφο 

Φρουρούσιοκώκυ τοῦτι “περί ἤρομιοι κιώεν . γᾶσ' τὰ ἀδλιντῶν Ὁ ἔχει 

: χϑδυάϑζ καὶ τον τοικεφαλος. ὃ πὼασλάσχνασου δὲ, οὕτως ἀἥικοῖ αὐτὶ τῶ 

Δισαασϑ ραξ τλόυ μόνων τὰν δάψε' τοῦ, ἔχῃ ἀσδττο ἵχμαι δφυτέ 
Ῥον προσεπεν.. Μελα- 

Ταρτασία μύραανοεχωνεῷ ῥῶ δέσον, ννκάρογοσιδιὰ φελέξιως 
Α͂ υ πο! σὴν ἐν τέροισιν ἡμασωμλρ, ω, ᾿ ὁ Φιέι ρὸν ἐνπε μλαρον 

Δι κιασοι. σῶν τῶι γὸ ἐγὸ νες τι ραἰσία: καϊρόνοσ πέτρα. οὗ πο 

Ε ἐφ᾽ εἰς ἐρω δρομαῖον ὁ ὁρμησω “αὐϑοι- ἀρξλξῥογαῖρα ἡπίῇ Ὦ ἐπα 
ταζορᾶς 3 τῇ ἀγρίων μάνα ΠῚ 

ΣαΟν τος, τὶ (δέδρακασ, Διέίκε ἐκιδωκαλή ϑεὸν οἷς διὰ τιβἐνοῦσυν ξῷ 
ἀγριὸ Ἤτον μελάμοκαρ 

3 δ ωσφαὸὴ ΓΝ “πὸ μδ ἑαυτοῦ  ταλιήων λϑκεμτὼ δὲ “4 ϑϑριταίδοῦ πρὸσι φόβον δρυνύ σον. 

Περίδρομοιον παριντολρῦ δυνάμενοι περισριφεοῦς: 'λύγοὴ, τοὺς ἐθιννῦς. " σνϑῖκα » Γακίφα 

οσιδιγοποσ' οὗνς Ζῶ ρᾶποὶ ἐὐϑησεὶ δὐριπίδου. σείρατε γα βσῦν συγχίω κὄμις ὁμῷ ῥα ἀμαύτε δὲ »ε εἕ 

'Φαλον. ὀμμάτωρ δὰ τ, , εὐ μιο τοι ῶσ πρησῆρισ ῥθύσυντοι [κά τω. Ταρτισία μύραινα. μνρρὶᾳ 
ναι, δ μὼν Φοξεραὶ. πωρὰ κ᾿ μύρεύϑοι. παρὰ “πὸ οἰ; ϑησεῖ δυθιπιδον. Ἴαρτισίαν» ὃ ἐμπε πρὸς Ρ ὡς 

ταληίιτικοτέρον διιὰ τὲ ὺ ἐκ πετοπαιημένον. λύει: ἣ τα ρπησίαν γαλίω, αὐ σῷ Με γίλίω. δὴ πὰρ 

σὸς ἰδνρημε, “πόλις “περὶ “ἰὼ ἄοργον λίμνίω. "μύραινα δ ἰθῦσ' ϑυλααῦν αἰεὶ δ) πᾶν ἵλιναν, 

μιύραραν πε  ὰὴ δύγὸς, ἐπὶ ταλκοίον: ἔπε ρον ρισ .ἴςι δὲ τὼ ὁ εὐϑασέ πελρι βόα δυρεπίδαι. ἐσ 

κό καὶ το τος ἀβιασουόκζ ων ὃ οὐριπίδες δος εὐ χοῦ διὰ “ποΐζων. Τόρλϑνειν τί ράσιρι" ἀνὰ δίμε τῆς 

“ ἐΠικις πενηρ, δῆς οἰκῇ ὁ ἡ Ἴζτὸ ὅσαψ. “ὐ ἔθ! ἐἰμασιλε δόμον διαβαθανΊ3 δὴν, ὡς μακοπρα πλονα. ἐσ ἣ 

ὅτοι ἀπὸ πίθραντος3 σαινδίονος ταις ἐπώνυμον. ἀφ Τὰν οὐπεῖ δα Φνλὴν καταγενίμν) αἰ αὐὼ ( 

-ἰ θραίσιος τόπος τῆς λιβύας. ΒΝ οἱ γ0 ργόνες δυέφιβοψ. ΟΥ νφς, τὶ Ἰδίφρακας. ἰσὼν ὁξαοίας δγω 

Ὃν φέβλ ἀπε πτατήσοιν τω ὁ Ἂν δ) ὑνυσινφασιν,δγρς, τίσι δρακ΄. “2 ἡκλά θεὸν τινὲς ὅτω ἀσεδὲσωϊιασιν 



Αοισοφανους 

ἐν τοῖσ' λεναϊϑιδισ' ἀγῶσι Ἵ2 Ξα κατεγέλα! . οὔκ οιυ αὐει τίσει σα χύ͵ 

δὺ ογύσον ὃ ὁ δαδοῦγρς (καί 
᾿ 

λον λαμποίδα, λίγο [κα Γι οΐντην οἱσ' ᾿δῶνμ ἀλόι ὁμ,ΔιΙ ΤΡ ὠρακι: 

αῆπενοὸν χρὴ ὦ ὑππείοον Αλλόοισε πρὸς γέι καυρδγαν μιϑασε αν 
τσ βοῶσι. σεμελη; Ἰαίεχε Ξα δού λοβ ἐνΔινπρόςθσυηῖν 57 ν"Ζαῷ χέυσοι Τϑέοι͵ 
πσλου τοδῦτου. ἡ πρῦσ τὺ ἐν Ἐνταϑέλεισ τίῷ καρϑδαν.Δι "δείσοισνι δέν. 

Ω ,ὕ ἰ ’ 
στρις ϑυσίους εἰσι λεγο λόμον. 
ἀττ γα ἀπενόεπει ῃ εἰσ τίωκοτωμου κοιλίαν καϑεί βπυσιμ 

σώγται, ὧν ἐκκέλυται, λέ ΞαὩλολότωτι ϑευΐμ σὺ κἀνθρωπσωννΔι ἐλ: 

αταικάλοϑεὀνυπρὸς δ υβό Πών δοιλός, ὅστις πτοία ἢ βτησοίσε. 10, ἐδ 
λύζοται εἰσ' τοῦ Τὸ δοῦν. 

κ 
Ι 4 ᾿ 

Ειλειβοόροηε ἐς βούφαἑά Ουκῦν ἐτερ᾿ ταῦτ᾽ εἰρᾳρίσοιτ' αβήρ: “2.κ« αἰλεὺσί ΐ 

λαϑεόρ, οὐ γευὴ Δίννεισ Δι" Κατικάτ ̓αὐὀσφρομνόμϑῳ οσ,,σερ διειλὸς ἄντ᾽ 
ϑεὐς (ὦ, ὅτι ὦσαι αὐτῷ! ἱὰ ἐγορδάνεσημοκὼ προσύτόξασεψησυίμην». 

λειϑεύρ. τοῦτο εὐ κωμῳ τς ΕΝ Ανήρϑαγ' ὥ πύσει δον. ΔΙ δεβκδω νὴ γα. τ 
δίᾳ πέσλασο, ἄλλως. ὀὼ 

ϑιάσιν οἱ μεγύλοισ' καίιδισ' Συλοὺ κἰιδιᾳισοις τὸν ψόφοι δ ὁ οι μά Τῶν: 

πτρνίτ ον τεσ νὸν ἐπης- Καὶ “τοὺσ' ΤΕ λα; Ζα μον οὐδ Φρόντισα: 

καλϑοῦς πρὸσ' ἀρωγὶν ὃν Δι. [ϑενιω ἐπειδὴ ληίου γᾷ κάνε ὅος εἰ ΕἸ, 
σίαις τινὸσ' ὑποχέσει. «δεῖκινν Σὰ αὐ β γιοῦ πὸ τὸ ξοπαλὸν του ἢ λαβὼν 
σι δὲ ἐν τῦϑεν, ὡσ' ὃ ὁ δόνν, 

συσ' οὐκ. ἐστ θεὺσ' ὡς ἡ κῶν Καὶ τίω λέεον τὴν ἐστ β ἀφο ὀασλαγχνοσ εἰ: 

μφδίᾳ στιήξων. δὲ ἐγκὶ ἐγ δισο μαῖσοι σκ δυο ρνσ' Ψτῶ μέρει. 

λέδω ἀπὸ τοῦ χω μέσισ' τ κι Φ έρς δὰ ταχίως αὐ τοὺ φφβάλλα πξησίον. 
“πευραϊκόμϑρος. Αλλῶρα 

Κιῶ. ,ὐγριῶ. Φροντίζω. ὁ ὅρα 

᾿ ἑφρορτῆς: ἐκδὲ φροντίδων, ἐμλυ εταῖτις. ὡραία αισρο δλέγται τὴ ναῦ ὁ δα ὀχείαν ἀπὸ 

“Γῦ) δῶ ὡραν οὐκὶ (δειν- .Ἴξῳ δὲ σφοὶι λῖισ' ὅπερ ῳ ἀμφιαράῳ σειτυριῶ, Ἃ χει αιϑυιολιβομ 

νης “τῆς ἱκαρόνας: τοῦ δὲ πρλλόϊ, ἥνυται. Τιοῦξιν. ὃ δλυσὸς φοβούμενος λίαι »πϑέθιν ἱκαρόία 

μῶν: ἕν παύϑέχεισ' τίω καρδίαι, ὠϑαμου πίω χέρα προσ γοιγσὶ Ἡγὸν περὶ ἫΝ προ τέρ. λαμ 

ἔδνει γερὴ ὁ δγ ὀγυσοσ' πίω) χϑρα “τὸ ξαυϑίου. κοῦ προςίϑησιρ ἐνὶ ὃν πρωκτὸν. ὃ ὁ δὲ πίϑησι ἐν ασῦεν 

μὰν ἐς αἰδοῖον αὐτοῦ ἡλωγσ χάριν: Πῶσ ϑειλόσ. Δολὸς ὄμι ἐγὼ, ὅτι) Ἐπεσοῖσε ἀσθγγὶ αὐ. θαυ 

μάϑῳν: ἡ ον» λέγει ὁ ὁ δόρνσυς ἑαυτόν. ὅτι ουὐκαν αλλοσ᾽ ὑτησέσε ω ὁ ξανϑίαι απόγγεν. αλλίσιωησεν 

εὖ. τῷ ἃ σλελοῦ “ὁ σευπτοὺν οἱκ ὥοιν, οὐ ὁ λαλέν. ῥδ ἐπὸ ἡ μόνον καπἐρώτησινη καϑϑμαλισμὸν 

μέλει το Δ φλόσ. Οσῴραινό ῥϑμος: οἱϑδρου ὑπὸ φόβου ἐμ λνόλϑροι, ὀσφρίσει Ὃν πίον πρύουσιν. 

ἢ δὲ “ὐμος αὐτοῖς καρδίας νει. Απεψν στ μίω. '“καπέμαζαμιν οἀποΐαν λίγοσι, δὲκ 

μάσειν κοὴ ον » τλουῳ ἀσεψωμεϑοι ϑοῦλίροισ. ἴϑι νὦ ὁ ἴϑι αὐτὶ το ἄτι ῬΟΣΟΜΟΡΟΒΜΕΝ ὲ ὁ σα; 

69 ὃ ὁ συμοιίγᾳ καὶ “ὁ ἄπ. Λ "ματιάς: "λῆμα ἴδ εὸ Φρόνημα. λυμαπιᾶς οΨ μέγα Φρορᾶς. γράσ 

Φέζαι οι (ἃ λιυμαπίασ χοοὶς “τὸ ι- "ὧου μεγιλόφρωμ δ ἰφψρόσ. Αφοβόαλ κὸ2 0 ἀφο» 

ῥῶ ἐπειδέπερ ὀφόβοσ' δίφασιν ον τοῖς ασλαγνχψοιςἔβέρ." ὁ δή ἡ ἡ κα ρόγα οντοῖς λέγοι “περὶ 

ἣν ὁ φόβον γίνεται. Φέρε δὲ ταλίως: "οὐ δα μῶσ' φησιν ὀφώλᾳσ' λέγειν. ἀλλὰ κὐ διδύρε γα σα! “δὶ 

ςενσώ. ὅτι ἀλιηθῶσ' ἐν πρρτ' ἐλᾷ δγ δύνα! Μοὶ ̓ αὐπα." Εισ .7) 
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ΠΥ ἜΣ ὺς ΦὉΝ 

εκ χινι,,ς- 

ἃ ὅδ. υὖ 

“τὰς λα σας, ὧν ας κα οὐκ ὸν ὧν ποθ σὰν σὰν σε 

! 
Ζα κά λις ἐπονα. Θοιμοδηὸν ἐπέλλω ἐμήσ᾽ ἐτὼ 

ὌΝ ἂν πλδδεαλιοο τ τ3:ὲς. 

Π ὩΣ 

Βαΐξαλι 

Καὶ βλέψον Εἰσ' ημ ὑρακολειοξαιϑέαν, Εἰσὸρ ἡραίωλειο ξανθ αν 

Ει δα λδσ' ἔσυμουν"Ἡσὶὲ κοὐ τοὺ σὲ σολιμ ἐλων: ἐσ ξαυρίασ' «και λέντο. πα 
εἴ - 

ΔιΜὰ δῪ᾽ “οὐ δὰ ̓ Αλυϑὼσ ὃ δύκμελι της μαιφβγήαδι ρα τρκτιτν 3 

ᾧς ἐρίνωυ ἐγ τοὺ φῶ μια τοίη ἤρωμα τα ον τοὶ ὅύο ὁμιοῦ, ὦσεν ἔραν 

Θε ᾿Ωούλταϑῇ κας ἡ Ἰραικλεισι λ᾽ Ὁ ρέϊσιϑή κλφοξανθίαυ. ΡΥ 

Η 1} ε6ι σ᾿ ὠσὶ πυϑεϑῆκορ τίύϑε ὡσ' Οὐμμελίτισμα συγίασ' αἰτὶ 
“τῷ εἰ μελιτης προαφιλησ'. 

ἔσεῆω εἰ ἐφ του σ ἦγε κατερικπῶν χὺ ὕξας ὁ πυρμελίτε διμοσφλάν 
ἙΤιους δύ "ηρᾶσ. δοιὼ ἀπσηνθράκειζ᾽ ὃ ὅλορ: τίιῆσ', οὐ αὶ ἐμινήϑε ἦρα, 

κλῖσ' “πὶ ὑκαὴ θὸς μνσήξί. 

ἔςι δὲ εἰιῷ κοῦ ἡρακλέουσ 

ἱφόν. ἐϊωλήθη δὲ ἃ ἀπὸ μελί 

Πλαικοὺῦμ τοσ᾽ ὦ 551] εξ ε( ολοίβ ουσερίλλ ̓ἐσιϑη 

Ρεριόψομοι εἰ πυλϑύν τὐπεῖτοι πρὸ κρέα τιον μησὶ ἐμ ήπδ ἧρα 
ἄνες ραῳ ὀρνίθφαννρὰ πρατόμαι το: ἰκλῖσ'. μαισηγίας δὲ ὧσ πρὸς 

δούλομ. “πορὰ δὲ τὐυὑπίν 
ἐφ ἀκέᾳ κῷμου αὐες ἐραῦνυ γλυκύ τοῦτον " νὼ σκώηϊ ἐν μαι 

Α͂ »}λ ο σὲ θ᾽ ΕΣ ται αν πονν καλν. Δι “λυ ἔγω ν. ΔΙΊΝ ἐθινὰς ᾿φανύσοι τὸν ἡ ἐν 

᾿ ρα πκλέουσ' ͵  ἱφδνάλεβ ἴμαν 

ἱκον. δὲ ξανϑίαις αὐτιμκετεί 
λεφι »οῇ " ἡρακλέους σϑιδυίω.ὁ δὲ “το ἡγακλ ὅους ἄγαλμα, Ἑ [ ργον ἔλωνδον “το) ἀργείουυτο δγδασ 

σκάλου φφ ουδὲ ἐἸρισισ ἀνε, ΚΡΊ Ὁ ὃΡν μὲ γον λοιμὸν. ὅϑερ καὶ ἐπτου σοιτο ἡνόσυσ' γπρλλων αὐ 

θ ρω ἐν ἀπρλυβϑμωρ. ἀποδλωνιθ δ οὐὐι αἰνῶς ὑπονεμολιϑούφασι,ὶ ἱωομῳδεϊθοιτινα. Ἰσώσ' 

δὲ ὅτι ὅρχ ,δγὰ τούτο οὐκ. ὠνομααϑαὰ ᾿ ὀλίγον πρότερον ἐρνοϑς. καλλίας γωλ ὃ ἱπαπυριίεου,ο, 
μελι]εᾧκά. “πρέκαζᾳ 6 δὲ αὐτὸν ἅμα τῷ ἡ ἐραιλθ, ἅμα χλδυαζωμ ὁ διὰ ̓  λεονηῇ' ἐντοῦσ' μων 

λεμ  χελοϑι' ὖσ' οὑτοῖς δασῶν κίαϑον λεοντίω ναυμιαιχξν οὐαμιβϑῴομ. ἐπεὶ ἔγι ὄγχως ἐπὶ ἣν ἡρα- 

κλία αὐίφῷε, τι { μᾶλομ ἔ ἔνπε Ἂ ἐκμελί της οὺ Μη ἊΣ ἄλλου Αἰμου-σπεενποι δὲ ῥέε ἐραϊωλέα ἐσ 

πιφανι. «συυδηϑές τε ἐχντω λίγν ἑωλϑεῶνιδυκ μελιτησ᾽ ἀ λλὺ οὖ ἡ ΜΙΆ» ὑσ' μ᾿ φόϊδ'ον δλυμ-πίᾳ:. 
ὡδὶ αὐθρωπωμ, ἐκ μελί τῆς: πξιοῦς εἰικολωνων.πσῶσ δὲ κρὼ πωλιιόπερον ὄνοι ἀρισοφαίους Ἃ 

ἄγκλμα, εἰ ὁ ακ μαζοντοσ “τῷ λοικοῦ ἱδρυϑε. "γλεδὴ ν πὸ μᾷ ραικίσκοσ, ἦδα ὑσπτεη δρ' ἃ ἀπύνωμ. 

Κασερικξ. ΑῬαν “ρκατωκείοομιμϑμων ὁ ὀασρι ὡϑ. λίγαδι τῶ ὁ χιζόμϑραῦ ϑασρια “τουδ ἡυνωμιάς τὸ 

ῷ ̓4κόμδνα. “οὐ τίω ̓ φίπαίω δὲ ον Τόῦρον ὁμολογούστινε σ΄. Ἐτνουςὰ δ νι ὦ Φαβα οἱ ἐδγωντῶι ῶ 

οἱ ἄγροικον. δ) αλελνρῦμον ὑπαῦ δ φι ἁμίσεωσ κρὼ ᾧἕι πριν. ΩΝ δὲ ὁ λυ τρ δπρισ. Αλλυς: 

πριῦτον ἀπὼν καϑοληκῶς κατερικ νη ἥδ ἐκατελβσμεμων ὀαυρίων, ὑπευδν οὐδὲν ἄλλο 5 Ὡ ὀασρί 

ων Δζο μϑρ ἀδλὰ του 'κνωμους, ότι μ ἐτυθ’ ποίῶσοι ϑέλωμϑν, ἐπήγαια, ῥέε λαρε γ»υ 

ω σώνν ὃ δ δρακληςὰ ΣῊ τ χνουσ, ε ἑρμίωεϊα τῷ ὑμαιτέρι τώ. Κουλλάξος.»υὶ ἄρτοι λέγφχυὶ ἐοι 

'κότους τ τίὼ τολῶ σιμη!σι (ιοδλούβοις (δ κιθοβας. οἱ 1 δὲ δος τσλακοῦν τοσ' πέτρα πὔνου. ὶ ἄρτου 

μικροῦ. παρά δ κμεγ (λωρκολλυβιζεοϑι: Αἴλλωσ. ἄργι νέοι ἐκμεοπύρων. κθὴ ὧν λιζστε νοὶ 

ὑπὸ σήκυοον ων λέμνται. τοὺ ἅ πω ἕω ὀρχίνου Παυύυ καλῶς. πρρίπου ῥᾶμοι ὁἡππυλιαμοὶ, 

ἔλεγον. (κα λλιφἘποιν. "οὐ ἐπόψουνιμιῶ οὖν πώράντου, μϑρῷ’ ἀἰσιαϑοι! Φησὶν δρφαπων αὐτὴτοῖ 

ἀσὺμ Λ "γᾷ4σ᾽ ἔχων. οὐ λίγά κραξβ αὐτὸν ὁ ὁ δγ ὀννσυσ' γὴ νὴ μὲ συγιχυρῶν εἰσελθέιν ἅμα πῇ Ὁ ϑϑρασπουΐ 

ἷν 



Αοισοφονους 

ν, δι τἰϑ σεφόνν. «περι! ̓  ὧν δἐγσά φισω:Θ ποσὰ ΩΣ οὐ) ὑληΐνι δ' γίσοι 

διῥέχων. Καὶ βαὐλ νῬίς, εὖ ΗΔ ̓ἦσον ξϑὼ ραμοτοῦτῃ κφρανερίδισ, 
Ἴη ἐκ αιτουστι ϑυὴ πρὺςῥαλ 

Ἅ' ἄσιθ ἀμμὲ μοὶ. Ηδυλλιώσριρικ ἀρτὶ ππρα ταὶ Αιλδείσν 

ΕῚ ρτι ἤρα πετιλ δέοι. ἐωτου Α͂ 2λ ̓ἐἰσιϑῶς ὃ ὁμάγε! ἀῳ ἡδοντοὺ Ζεμαλρ 
σον δεοίκνν το τι “Ἰοίτιλ Η Μελὰλ ̓ ἀφοιρὲν "χ Ῥώτιζσμρυτο 

. ες σ5η)] λυ 
ον. καὶ οἴομεῖ σξεδερον ΒΕ 
τυππενυ δ χιοιμίκξιον «45. Ζα' ἴϑνιω Φεασον πρῶ Τισο σμῆσ' αὐ λαϊβίσι 

ον οὗ τωσ' γωλππίλαι ἐμ. Ταῦσ ᾧδον οὐσνιεσ᾽ αὐ τὸ ὡσ εἰσᾷ ζ. μον. 

λουμικαὺδο οἰαλὸς ὕχωμι Οὐ" ακο λούθει δῦρο-τοὶ σίκϑϑη φῴων. 

κβου αὐδοτογιὡς ται ραν δὰ, Ἔσιρσ οὐ τοστοὐχηπτον στον δὴμ ρέισι. 
εὐὐτῳβορυν τῇ. «οἱ γιιυεύμε δα’ 

ὃν δορίοιλον φρά ἀν ὰραὶ, τισε τχόφωμὴ ῃ ρακλέαγ' ̓ἐσϑασε, 

πίζλουσι δὲ τοὺς ίγασ αὖ ὧν, μὲ φανα ρήσεισ ἔχυρ ὡξανϑήαι 

γεύνυμῷοιο" ̓  ἑαστεσμιονρι! Αλλά ἐραμϑρ ὅσ' γ  οἰσεισηπῦ λιν τοὶ φρῶ μιδίχο" 
ποὺς ἐπι νθού σοι ς ζρ} προσ 
πῶ, Κί γε: τοὶς ρ ἐφρυ ΞΤΙ δὲ σεν εοὐδάτρυμ' ἀφελέαϑς δεν δέ 

ω μείι ρέ ἤ ον γαρῖβι τοῦτο Ά Αἰ δῶκας οὐνγύς; νΔιμού τούλέλλ ̓Ἰδωηρε- 

τὸ ζυρϑν. Ηβιυδλιῶσεα. Κα τοίϑου ηὁ δέρμα" Ξανταῦτέγῳ μαυρπύροξιν 
ἡβῶ σοι οὐοφῶσ πίλουτ κα αὶ ποϊεθες;σὴν ἐπηπρεπώ. “ΔΙ »Ἴο, ἐδ θεδίς: 
σα δαιθῦῖον. ἢ αὐτὶ τοὶ αἰ : Τὶ ̓  

μάζουσναι. τὰ μιάχᾳ πὸ Ο προσ δοικῆσοιε σ᾽ οὐκ ἀνόντομ ιοὰ κανόμε 

κόμματα ϑρί θύων. ἄφω ὡς δοϊλοσ' ὧν "οὗ ϑμη τόρ, ἀλκιήμης ἐσεῖς 

ρϑνκ 4 δγαι κἰιλὲ ΞαιΑμὲ λφκαλέςξ :ἐχούτ' ̓ ἰσωσ ὄρ τοι ηρτὸ 
τῳ. Ἐσίρογνῦ αὐτὴ το ἐμοῦ δοιθείησ αν, ἐἰϑεδσβέ Ἄοι: 
ἐσεφέρετο. Αἰ υγσι μῦν ὅ ὃ 
διαυύτοσ. ἡ δὲ ποΐϊσ, τρόνο ΧΟ" Τοῦ τα μὰ πρὸς αὐ) ρος} 
νυσω λέγᾳ. , 

Ε πἰλεσοκριιτεῖ ὃν ξαυθίαν 

δι ὄμυσισ. φ» δέοι οὐτισρυϑαιπί τῷ ἄρα. ) πρὸς “δουτιπον σι, πέορ. Ἂ δὲ Δόνγν καπέρωτεσιν λέπιοῦ 

σιπτν. ἤγοιω. οὐδ μῶσ΄ ασουδὰν “πθιεῖς ἄγοι ἀλιθεστοῦτο «ῥόμειστις ὅτισε επουϊζωνὶ μακλέα ἐσκδά 

μὰν. Αἱ ραφασι νομειζ4σ' ρεασηὶν ἐραίελία ἐν. τεῖ ὁ ὑποίασοινπρείζων οὗνμα “Ἰγαπσλήσιον τ ἡρα 

κλίουσ,, «διὰ τίω λεοντέω κϑὺ Ἂ δ ππίλον. Οὐδάτρυ μάφελνοϑς ἰδγανοῦ. αὐπὶ Τῷ ὄρπτωσ' 

ὅγανοι ΕΣ ἀφελ ἐσϑο μετοδτσλα. " ἐῇδου ον ἄρνῃσισ᾽, συγικαποϑεσιν δελόνο, ν τί χίδλ, δι “πϑῶ. οὐ 

Ἅ. ὁλωσφιοὶ δ),αψνοοῦ με. ἀλλ δ τοῦτο ἀφοίιρῆμια, διον οὐδ σοέφω. Ταῦτα ἐδ, ὃς αὐδρὸς 
ὅθιν. ὄιϑεσισ μέλεσ' 2665 προ δεκὰ ϑροφῖς λόμν ἴλοσα. ὑλεὰ (Δαὐτίφροφον,ὀνῦ σὰν ἐρῖ δι ες 
κώλυρ Ῥοραῖκωνι τῶν ποτ“: ὃ. δἔμεθα (κα ταληκ τι ἤηοι ἐφϑομιμίρα δὐριπίδεια. υτοιὴ λοι 

“πὼ ἀκατοίλιιεται. -» Ὁ τογτελόυπούου ν πέρα μύθου ὄντοσ' «τωληκτή. ἑξῆς δεσύσημαι ἀρίπιρι 

[ευπὴν αϑομοιομίρας αὐαλθεωυσῖ ΕΣ Ὁ τεπρσότατι (Δποιότητι ξβικύλων. ἀρ πέλφὶ ἱκαπέρο πὸ 

βαγραφοςη οὕ σώ νερϑυρεῦαι δ) παλὴ διὰ δὲ αντοι πόδοσιν. σού τον δὲ λύγᾳ ὁλορὸσ', διὰ Ἂν δεόνῳ 

συν. πειδὰ οὐ τοσοτι ἐφοβῆϑη πῶς Τῇ οβαίοον ἀπειλὰς, κὸν ζανϑίαν ἐ ἐποϊησεν ὡς δεασύτίω, ,ἑαυτὶ 

δὲ δυύλομ 



“-“-ἡ΄; 

Ἄς 

να 

πο νὸς 

“ΝΕ βρώνκδῃ 

Βα χλοὶ 

ΠῚ) ἀρ ᾿ ; Νοιω ΎΧΙΣ ἡφἷ Φροένε σι δὲ δοϑλον. δε δὲ δὐφάπτων 

Πολλὰ περρπεσλθυ κότος, ἀπήφλι Ἐρ' 3αθίᾳ ὃ ὁπ ν 

Εν... [εόρᾳ δέάππνον τὶ ὑψα ἐπ 
ΝΑΟῚ οὐσπτύν οἍΕ:,. “σε διασότέω πόλιν ἕαυς 

Τ' ρὺς τὸν ὁ πράῆονταπτᾶκν ᾿ “ποις. τὸν δὲ ξανϑιαν δον - 

Μᾶλλον ἢ γεγρα μβκένην ' Ἅον οἀπηδέχυται δὲ τὸν δγό- 

᾿ “σ΄ 
Εἰκόν᾿ ἔφοάν οὐ λαβομϑ᾽ ᾧ ἐπσύρθη σι μὴ κόψουν 

"- ᾿ 4 ͵ ἢ 

ΡΝ Μοιιηὸ δα μεταρρεβ εν Μυταίωνλίμδειν ᾿ ὅμοιον Ὧϑ 

Π ρὸς. ηὃ μαιλϑαμοώτερον͵ «ῥάλίι μίωών δυριπίδοντ 

Δεξι ΖΞ πρὸς αὐόρὀφγῃ: ῶ φύσένθηροι ῥϑέυς -- ρβΑι ὑητϑγίςν ̓  
ουϊν του “τοι λον Γ 

Δι: ὄυ Ῥ δὸσιλδιον "μ ὃ ἀποςερῶν. θρν ρυόονδς 

2 ανϑ] σε Ὁ ἐδὼ δοῦλον ἃ ὧν, ἐν πρὸς φδυδπρατ οὐ τοὶ τοι 

Σηρώμασι μι λησίοισ ᾿ . λὲν ῥὰπεινὶαν ὃ περλῥλν 
σιτελᾶν αὐτοισάεὶ ΞΡ Φο’ 

ἄγατεξα μεραένος"κι νιν ὁ ν ὁρ ἘΠ ΞΕΕ ἐμμυτως 

Χιρρ δ δ τ᾽ χοσεν ὡμίλι, Φορῖδρἐπιθαρφανεὸς 
ὅπαν ϑυισίρου μέρουσ' Ω 

τοῖσ' ἱατακλυζολλύου,ρὸσιβὶ τερον οὔτοι μμιθέ σοε ἢ. Η Ἀγρα μι δϑεγαλπὶ “το , μηδὲν α»υ" - 
ον τοι ὅτι ἀκίνντον κὸ ἁιλγραμμόμον τὸ ἀκόνν. Θηραμϑνης: οτος ἥτε! ἐ πολιτε, ἃ πραη]όντῖ. 

σκυπ4 δὲ αὐτὴν ὡς δύ μυταιβολονὶ ὁντοὺ χρὴ προσυβνισιρον ἀρμόζονται. οὗ τος δὲ γορονν ̓ ὁ ϑηρα - 

᾿ϑῥεσ' διδέσκαλοσ ἐσαίοραηρισ: 556: τηὴς δὲρι ὑποκρτὴσ', ϑύμιεπο [ἐλινγσι ἃ γψωνος “ποίές. 55:6, - 

δϊδ’ ὃν δόμον. τούτῳ πολλὰ δὲ νοὺ ἄλα πτυρανινόμῇ. ὅνο δὲ τὰ μέηφοε ριλε τλιώτωτοι ἡ ἅτε 
ἥρω οὐ ἀργνούσε ϑρατιῶρολ πονῇ, ἰὼ αὑτῷ σιιυεξήσετο μύτὰ Σ (κα λλιξονε. δι ἡ ῬΆ ὑπ κατα λυσει 
“τοϑδήμε μιυτοάσοε σιριτοι γάρ, ζλτο βίου ὐρν εἰ ἰσεωσ' υσσοιξ! ἰασφλτελοφβιν νρῤθςν ὐπὸ ο γδαῦ 

τῶν δ᾽ Δ αὖν μ"ρέθη κριτίου ἱκρίναντος αὐτόνιονιοι δέφασι Δ  κατωφυ ὄντα αἰνὰ γιαλτέω ἑ ἑσίαν, 

“ποσσοιιϑῆν ο!υτού τον δγ οὶ τίι ποικιλίαν “το ᾿ϑουσ' ,κόϑορν, “βάλουν. ἐπειδὴ ἑκατέρᾳ Ξοίσει τὸ 

μ πολιΐονο μων ἑ "αὐ ὴν “΄πὰ ρυτίθά, καϑομιλῶντοῖσ' καίρδις τὰ συμφέροναῦ Ἐυτογαηοῦ “πρὸ 

ποίασων. ἐσπειδὰ κλδκόϑορρος αὐόρανσι κολγμυμξὶ πρὸστὰ σύ ποδύσεισ ἁρμὸή 4. ϑὺκε χρὼ οὕηρς (Δ 

“τοιῦν τοι πὸπία ἀρνψικδίσοιεϑει ὑπὸ ζιμίᾳὶ " δ δισμονεοῦς εὑ τῷ Οένλφλ " ὅν καλνφονὶ " ἐκφυγῴν. δὸ - 

κα δὲ, ἀπ κί φλνήσον ἄνευ, «Δ ἐσ “ον το ὑσμὴ εϑήσιοσ' πλίτησλιγ. οὐκὅγευι δὲ ενήσίον αἰὰ δ οὶ 

»»ν ἡδν το ἀενωνοσ. ὅθι, νδί δᾳσ' δεαύν ἐνπφώτῳ καὶ ἐππρνέϊ. Αλλλως. ὃ ὁ θηρα μένησοὗτοσ' αὐὰρ “τῷ 

ν5ργοσῆν. ἀπε ὀργου καιρόφμοπαι βα λό μ᾽. Χιοι ὺ δ κῦοι πύλεμον ὀχονπρὺς αλληήλοσὶ ὁπε οὕντασε 

ρὰ χοιστῶ, χιον ἑαυ δρἐκάλφ᾽ δε δὲπαρὰκ κιοισ, κῖον. τῇ βδαλνθόᾳ χιοιώ." Ε᾽ νερώμασι μι 

Ἅνσίοις. οὐ ἃ μιλάτῳ ἱκαλὲ ἡ ὙΣΥΡΒΟΛΤΟν ἐ ργισία. δι τὼ μιλάσιαι βρώμασι, “ποιἰ λα (Δάποι- 

λὰ ἤρυται κρὺ διούφορα. ἀσ πρυφιὼ δὲ οἱ ὁ μιλέσιοι δια ξζλλοντωι. «κοὺ ὡς “ὁ σολῆς “λυπελδεν. 

ἐυϑῇ τίσ, τεντοῦϑιι κατεσι ϑυάφοντο πίείλαι ρυπί πιντεσ ὡσ' κοὺ θεδίεριτος. πορφυ ξίον δέταπη 

“τεσ' ̓αὐωμαλαῖν ἀπεροιύπνου, ἁμίλατος ἐρῶ χῷτῶν σύμ! αν ἱκατω βύσκωμ. ἀμίφα δὲ τίὼ οὐ ρ" 

“οἶδ Ὺ οὐρη ρὸν ἀπ εῖον. 
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Αρισοφαϑουσ'. 

ἔχ δὲ πρὸς τοϑοον ὁ ὁρῶν ἐόν Γὼ δὲ πρὸς τοῦτον β λέπωμ, 
ὀνυσοῦ πῇ ρχοθρ δὴ δ σωνισ 

, 

ὄντα “ν ζανϑιαν, δ ὦ ΕΗ Τοῦ ἰγ «βὶν ϑουσῖ: αἤδλμον οὐ 

ἐρεϑιφό μῶρος νὴ δκῆϊ με Τος δοίτ᾽ ὧν αὐηὸς πανούρεις, 

ψυσύτῶ εἰὐδὸῖου Φην, αὐτὶ Εἰδεικᾷτ᾽ι ἐκ Τησ' τνεαζϑου 

τῷ ἐμμαιντο. ὁδ ξανϑίας ὁ Ὁ ΠπΠ ὺξ πωτάξ ἀσ' μόξ ἔκοψε τῇ γρθτοπροιϑῆ, ΕΙΣ 
“σελ αὐ Ὁ σ᾽ τοσοῦ “πιὼν, 
ρα πιζονμῶη Π κυσλαθανηνσλαθοι δῦ ἐελι᾽ ῥπανῦργϑε ὀὐγοσί, 

ὙΓοδ᾽ ρεβδίνθπυτο αἠδοΐουν Ὁ ὡς ἐς ̓ ὶ πρὸν δος Εἴσμ εἰσελϑώντρτι, 
ὅλορ οὖσ᾽ ταῦτα τοῦ ξανϑί Ἐκ κούδεκ ἔρτίκα τίφαγεν ἡμε μ᾽ Πλ ᾿ ἡδύρ" 
Ἀὐσπθεαυμτιο γε ϑγεμαν δε. .. ἃ κῶνος αὐὐηὸς δάτουξ Ξαικακὸμ ὑκονπηινὶ 
πον ρλδονυσωι. κοὺ δὰ 

τοῦ ἀρλενόντοσ αὐ αὐσὶ ἵ' αἰ Καλκρία γεηρὸς του Τοισὶν αὐεῖβ ὀρα' ἀκοσίν, 

ὀανὰ μῷ 9 ἐποῖᾳ ὁδγὸμν Α͂ βημ ὡξολι ἦα. Ζ εἰ οἷ σενηῆςδὺ ΓΧΤΩ 

σισ. Τ οι λοροὺφηυδ πρὸ Πα. Καὶ τοὶ σκόροδα τοὶ πολλάνδι. "Αρέις ὡγιῖ γα. 

τεῦ ἐγύψον ΤΩΝ, Κυκ δμθῦ χω λε ἐγ4.Π αν. ἄμ εν δι με προσεδόκα δ, 

νυσιγεὶρῖόν ὁδργρρῶνηρο ὁτιν κοϑόρρους ὅχι, αὐ ατνεδνούσ᾽ε ετι; 
σοέ της, Ὁ δέ ὅλον “νὰ πίω ΠαΤΙ δωβενὸ πολὺ τοίριλ σοὐκ ξρηκαί πώ. 

ὑπόνοιαν. Τ' λαϑανε,σλα Μὰ δΥ ̓οὐδὲ ἡδμπτὺ υ ρὸν ΤῊ λλω ρὸμ τάλαν. 
ϑυίμη"ἰιο ρωνὴσ' ὃ μοῖκ εἰσιὸν 

των δῆ ὑ ποθι ἰδὲ οἴλοι ὧν πε στυρ οὐ τοὶ Ἰσέτοιν, « βοις κα τηθϑήςο 

Πα μὴ μιά χρηρτν Κάπει τάπε; δὰ Α τῤργύΐφιον ὑπρα ἥδιον, 

“ίχομ' ὃν ὅρκον ἐκα πὶ »ῦ 
γιόλαμβανυ. “πεύνϑοκ δι - ξαυΤὅγυ πόνυ τοῦ ἤρηϑνεῦτος δηρότρς πιντολοῦ» 

Ζια δὲ πρὸς -σλαθανίω δε Πα Καὶ πὸ ξίφος γ ἐσσι “ΤῸ μμιαύνε θα δοκεῖν 

Ραυππδναν,δα τὸς λέτε ἂς Νὴ δα τούλονα}" λαῷ δὲ λείσοι σοί “πω. 
σαγᾳ "ρακλιὰ νὼ δεβρω ΕΣ χίὼ κα τη λιφ᾽ εἰϑὺς αὐναῃ ΘΉΡΗΝΕ 

κόποι τί: αὐημιοβολι μοῖα 

) αὐτὶ “τῶ ἵκαφον αὐδρμμισυ ὀβολϑ ἰώ. ἄξιον! ἡ μιωβολι μαζου. λωμὰ ὄντι ἡγυλῆμισυ. Αλλως: 
ὅτι (δ, μῶν δὰ “τῶ καὐνμιωβολ ί: ππολοὺ κῆρα δ σπὸ δὲσωιυταξεως, ὄνομα ἠνδοκαλὸς νὴ Ἁ ἀγαθὸσ, καὶ 

λοίκαγοιϑίαι. ϑεῦ!ς ελβὸσ' νϑυουοβίαν αὐνμιὼ ξόλιὸν »αψημιωβολιαῖα, δειλόν Α ἡμιυβύλου ἀξιαιυσλσι 

μας} ἢ ϑλίξντ «δι ὺ. τ Ανάβρατοι ὃ δζεσοὶ ἀφνεδμα. Λ "ρθς γαιύμι. οοὐδείμιν(ἢ ἡ "ρκκλῖσ' 

σπο ρόσδῶν πυσοίβϑρος. δοπρὸς ποντίω Φισὶ ληρέὶς. ὦνμι γοωιύμιεπροσεδύᾳ εις. εοὐπροσεδοίωις 

μεγφῶνεκίσε. ὁσειδὲ κόρορνον ἔχεις: ὃ ὁ ϑῥκώορνθ', τὸ) δγονύσιν ἐβὲν οὐτο ἑραϊωυλέους, τὸ πὸ 

θεχεσ'. οὗ τω ὑλεγον ἀἥ μι μκοὶ, οὐδὲ τέρωσ. ἐπελαϑόμίω δέφισιν πεῖν . τοριλοσ. [Αὐτοῖστοῖς 

πωιλεζροιτἡ “τι ὀγτοι φησιν, ον τοῖσ' μικ ρϑισ' καλαϑισή οἰ: Οντού ὃ Φόποσ' ϑανταλθϑι Ῥώτ' 
μὰ δι δύνα; φνὸ οὸν μι ἡϑὲν »ρϑ δὲ ὁξανϑιασ ἐσπτα βαν οδίρα δυονυΐσον τοὺσγμευείϊε ας. Μαΐ»ἤ 

νεοϑτ δυκώμ. "δον ΄“ὰ ρδίριταῖδι.: ἡμαινδιϑρος ὡσ' ἡραϊωλὴσ' ἰθϑασῶν Φ φος»πρὺσγῦ τὸ οὐν τα. 

Κατήλιφα »τίωμεσύδομον.ἢ ἥ ὃ τίω κλίμακα, 
Ἁ 

"πὰ σ' 



΄. 

᾿ αν: Καὶ τούτο τουρυβυ 90" ἰδ ἐχὺν γηδραῦ; 
ὧ Ρα 9» κά λεσο γὸν προσασηρκ λέωναμονε.. 

ἘΝ ΣᾺ 
Βα τροὶ 9: 

ΜΓ... ͵ , 
οδ ᾧ χιτ ̓δδαξ ἀγγ)6᾿ τὸς γιεϑουσ. λοίβοῦν» ες ἂς ψιἀγουσιδιον (Δπὲὶ »»ὠ- 

ἐλάται "Το σπειφοὰ, εἰον. οἰδ 

΄- κἀῤ οριίπω γ͵γράσππω 

“τουδ δ ψιαθουσ' καὶ ὅηι σέσησ 

Συ [4 “(κοι γ ἐαϑπερ ὑπήτύχις, ὑπύρόολομο. μειωντοιι ονηρ, ὁ τιορσεγηᾷ ̓ 

ἵυ οὐ γὸν ἐπιπρίψώμϑρ: Πλαοδμιαρεὶφερυτξ: Ἔα Τα 
στα κθληγίον ἐγάν αν 

Ωρ ήδεωσ αὔσου λίϑῳ »ὺς γομφιι οὐς τ τοτιμωρόήσκοϑα. 

Κὐηήΐ οεμἄν μφμκου κααέφαγες τὸ φ ὀρτίαιν. Τὸν πρϑτούτίω κλέωνα.- ιῶ 

πιο ) δίγ' εἰσ' νὰ ὁ ῥραθρ βϑμ ἐμδα λοι μἰσῳ » ἀπϑερὺντότε. πὰ λόρά 

ΠΛ' Ἐγὺ δὲ γὸν λαρυγγαν ας ἐκχύμοι μίσου, 

τι 
ῳ 

Δι"Κάεισ' οὐ πολοίμν ξανθἑανεὶμὲ ὡιλὼ 

μάτα καϑ ̓ ἄδον νεῦ. ἀλίῳ 

7 “ε΄ "δια Ἂν ἐνρσυθίψίω ἀσὸν 
Δρύπαμον λαξδουσ' ᾧσουσ ἀὀλ ζ΄ καπίαῦε δ᾽ ἐγραφενω Ἱππίας ὑπ᾽ 

οἱλλ ἀμὲσὶ ηὸν κλέων δι οὐὐστοῦ τάμφον ! βυλοσιδὶ Εἰσ' ὃν κβδπολις 

ἕ πηνι ὃ τοῦ ταῦ τοὶ προσάζοι λούμϑρὸσ- ἴγραψε ἐν, μαιρήϊ αἴ. ἀσῶ 
λετο δὲ περὶ τί σοί μον, “πῇ 

λεμουν τῶν αὐτο}. 3 σα μι 
ξαν. μὲ οἶδα τὸμ μοι. προῦς ποοῦε σῷ λογθυ» ὡρο. αὐ πριοϊτύχασιὡς 

Ουκαῦ ἡ γυοοῖ μην κἡ ἐραιλησ' αὖνΔ ἐεμηδο με σ΄ ὦ τῷ ὑπρβόλουτε ὀγηϑκο 
Ν “οσ’. «ππρραταρετίον δὲ ὅτι 

ὸν: Θξανϑήνν ν"ν"Ἐκ (Δ πῶ; αὖ κἐλιομίηνΑσἐγῷ, σιφῦς οἰ τ ϑεᾷῳ δα 
γὰν γδοοίμων, δοῦλος ἅμα ω θνητὸς ὡμ! : Δύχονται. ᾧο ρπϊα ψωμός 

Δ ἊΝ δ ὁδὶ ὅτι ϑυμέμας δικαίως, οὐ τὸ δ δρῶσ: ἐρία. τυρδρουῖ [ἄλλα τιεὶς 

Κἀν με τύ 7 οι .8: οὐκ αὐ αὐτοί πτο μῖδοι. δὲνκουσοιρτοὶκ ἐπρίαφορ 
Ἅ ὺ εὐ ὠμὸν Κόλι ἐκ αις. ἐάρ 

Αλλ ἤγσε γχϑυ ΔοΙῚΡ ποτῖφε ὠμοα χιόμδυ, αὐλῷ τυ τ οοὐπτὸ : 

Π εόῤῥιζο [ω οὐ ἼΧΩΣ ἰυυλι το παι δὴ ο;, "δρέπανον ,ἀλλὰπρὸς ὸν 

Κα κι (ΚΡ λοῤμμὴρ κα ἐρχίδωμος ὁγλώ μῶν: λάρνήία α ἰκα πέαστωσνισ' δὲ 
καπεβρόχβισκσ. ἕκπηνι 

᾿ Κογοῖς υτοισ κα Ψ αν Δέλομιου τὸν δρικοογεκ ἀπσὶ Ῥύτσισ᾽ κοι μβείνωνττ, Βυκιὰ ἐφαλω ἐμῶν ἐφε 
μευ σειά «ἀπὸ ἢ τίω κρόκα μυρλδμϑμων. ὡς πανί ὦ. Αἰ 2λωσ. πβελκύσεια ἀπὸ “τῶ πηνίου - Οὔμηρος . 

πηνίου ἀβίλκου πε, ᾿ ξωζφε ἀπὸ μύτα Φ. ρᾶσ' Φυγίμικ ρδνέκ το)σκὠληκοσὺβ αἰ λϑῥης πήννς- 
ὁ δὲ δεαφξλοι δὲ φϑοιο γραφέίται, μετὸ τιμωρίας ἀπτωτήσει. ἵ' ρυσκαλου μος, Ἕ γκάλων 

εἰζ δε αἰφήριον ζλικὼν. ἴμαι τὐγορῶγαύ το). Κάκι συ πολοιμείω. ομποιΐϑου Φο ἐού μϑροσὐδγόψυσεσ', 

ὑσλυρίνῷ ζΦιλίαν πρὸσ' βανϑίανο “γάὰ πώλιν ἑρακλήσηβύνται. δναὐηὸσ' ̓ξωμιασκελόυ ἀσύπο 6} 

ψυΐσου» Κι πὶ “σπῶὼς αὐαλκμίωδισ. ἀπε πρόσαύ δε ὁ δ ὑνυσισ πρότερον ἐλεγυταῖῦνται λέγᾳ βιυ πὴ σ' 

ὀρωνγθυύμεμοσ νὰ ποι: ων: Γλάμεον ὁ ὃ ὑγων λήμας «ὃ ἀκάθαρτοσ. πρὺρόύσον ς ἰρω μϑρος Φασιν 

[ὦ δυοννσυν. καλλὶ οραγόφεσιν, ὅτι οὕτως ἐκαλθτο πλάμων ὦ ὑσγάρων. ἀλοι δὲ τὸν λυμῶν τα δὲ 

ὅν γον τον ὀφϑιλλιμούσ. συφοἰολῆσ' οὐ μια χεσιν ἐαὐτινων 9 ἐνίων, τονό Νγλαμνρονδ ̓χρίφορθαν. 

5 : ν [1 



Α͂ οἰ ςϑῷ αϑουδ' Α 

Νιῦ νίργοιἄϑεσιν μεχο. Ν ὦ σὸμργοῦν κὐπειϑή,, ΜΝ πὐκϑὴρ, 
" οὗ περιοδγ!ὰν Ὁ αὐ ἤφροχ τ υσφίες»β 
φος ἡμοίᾳ τῇ προῤῥηθείσῃ. Ταδεολιὼ ὄλμφας ΜῊΝ πε ὦ 
νν “ὀσύσημα γῇ αὐγῆς ΠΩ Ε, χισ' ἰξαρχὶσ' ““σα' αν ὶ »Ἔ ΣΝ ὁ ἣν Ι 

οὐ ἴοροφὶ κατοίηε πρσότην: Αναρεαζν σου δ! ἀεί. “" ἱοϑλν ᾽δν 
ἜΣ “ἃ τς νὴ ποιότε ζικωλοιδ σύγοιεῖν Καὶ βλέπειν κῦϑι σ' τὸ διαμὸν ἕ ὃ τὶ 

μενον ὑλονσα ΥῊ ἐπαλτρδ τέ 

λ4 πυρά γραζοσυτο δὲσυ δὲσυ Τοὺ ϑιοῦ ἀεμρημϑῳ, ͵“Ὅ“. ὌΨΚΎΥΤ 

εὐμαγσ δύο δσλαῖ ἡχαὺ ὥπερ εἰκαζεις συαιύ τύν. .᾿ 

ὠαῤχιοἰδεχτὶε) πίλουνδ ἐ δὲ πὰ ραληριν εἱλωσέ!,. 
γ Π 

, 

δὲ ἑξῆς; γιΐῶ σὺν εργ}ὺν ἐσ στο 
κὐρ 

λ ον 
Ἁιναθαν εἰν: Πϑαληβὶ Καὶ βαΐλμσ πῇ μοῦ λϑακὸμ Ὁ 

ὠλρέφτι τῆν) ἢν»: υλόῤφιι μ Αὐυϑ᾽ ὦ ἐρεϑισ᾽ αϑατγίεν σὴς πὸ ̓᾽ τρώματι - 

Ραϊελύους σπκδυῖ ἄξιον. ὧ ξαν’ Ουκακιίσ ὦ γφω παρα μέντ' ἀος Ὁ, 

οἰ γαμὸν δριμν. Εριδνε Α λλὰ κοὐ ηὸς τυγχάνω τῶ 

ἤδόφυνν. Ξῶ ἤοι ἥτε τα ΕΣ 

ἘΣ κορωμὶς αὖϑις ἑσπέρα 
ΤΑΡΡΛΟΝ ὀούμὰμ »ϑὰν

 ὴ 

λρίων ΣΡ ἀπο οι δ᾽. οἱ ὦσι μ»δρ οἰὖν ἣν λέθσῦν ὅ.7: ; Το ᾿ ̓ 

δὲ σίχοι ἰκμἰκοὶ πρίμε Ταὐτοῷ φαιρήαϑε πρί ιν πὶ " ἤρν “Ὁ 

1ροι ἀΐια τάλνκτι ζενῶν Ρασε ποώμ᾽ ἊΣ ὅλ Ἄ. : ἋΣ , 

"τόλϑυ ταϊοσ' πρότερον ἜΝ 

σώ ἀφ ίψμε τὶσ ταλιγὰ Αλλ' ὁμωσέγῳ πα πα ρίξω: 

λαβὅν. ὃ. δἷ αϑύποι ἡκμᾷι Μαιϑηθμ, αθετξιόν ὃ Ἀδῥιοίο ἷ ) ἧ ̓ 

Ἑκδσ' ἐφϑημι μῶν: ὠπα πίω ρλέ ΡΨ" σϑείγρινο Μ: Ἵ 

ον δὺν δι συστοστί ὃν βὲ ἐ“δι 
«-ΞΞ ) »» 511. τς μγν ἡμιόλιον με Δεῖν λζομκεμ ὡς ἀκούω λον βασ' ἡλλψήφον: 

τὺ μων μέξω ὑπδικα τῶν Ανξ ὧν διέντε ταρζωσ' τουτονὶ ηὸμ ΜΘ ΟΡΕΣ 
μίοποννῇ ἐπιόντα] Ἱνασδονκηνναυς ποῦν Δι» Ἰκήτῳ, καικόϊᾳ 
ἦγον. 'κοὸ ἰαν μοδγά πξλιονο ξανιὁνακἰσκόρακατ, μὴ πρόσεν' αὶ ο- νὴ ΝΑῚ μαΐ χει: 

Φ σ' ἐμιόλιομ ἀν θ᾽ τίλφ 

“τεύνπογκορωνίς. κῳσμλό ὀφπύλασχῴσκες λυαςχῴπωρδυκας 

μι. δὲ Σὸν μλίψαντω Ὃν Χωρέτεδιυρὶ καὶ μοΐχειϑ 9ὲ “ουτωὶ 

κἰρόφον (ον: 

Ηκφτὸ κἀκόν.δδιδνυσος νὼ λέγᾳ δ-ἦῷ πὶ αὐτο "οἱ ὃ ὑδρίαν αϑω τέρω: ἀμί σῶσε! αι δἰκιω ἡ τῷ 

ἽΧΉ ς ἡ, δέταῦτου λέγᾷ. Μὰ πρόσετον: ιοὐνι οὐδὲ κυρίωσ  πρόσντον πρόκαλθται. δια ται λὰλ, 

οιγλϑωλ «τᾷ ὁὸπρόσιαρ ἐηρλϑῴοις αὐ. αὐ ἐς ὴ Ἱπικαλ᾽ ὧν δ. “πὶ ὀνόμά ἀ ἄρακον ὠσϑυυλωνλτο 

ξο Ὁ β΄ Ριβωγ: υτιμὲς δύφασιν, ἀἰωτῶ νόον το) μάχρ, τὸν νὰ τὸ πλέτωμος ὑβελϑὺδ λίγ, “ἕωσ 

πομλύπεν πολλόβια. ὁ δὲμαῦ ΟΝ ὑποφνά, ὁνδ ὀγυσον λέν «ὅτα πείλινδνἄγὰ ἰὰ. πλέτω 

ρμυσιχέπλια Ἢ ὃν ον δεινώ. νοι , δέφασι, πτν ̓αὐὲ λέγ᾽ ἐνπλέτωρα, μαγαψακ το τοι νυὶ χυὺτῳ τύπτε 

ΚΝ αἰεολύϑοσ ξανϑι σι ἀηρ το ὅον δά χα, ξωσ᾽ τοῦδ τλια μὸν οὖν κϑὰ φειμώ. 
ν᾽ 

ΕἸτὶ  χὶ ̓ 



Βαζαλι. 
Σ . 2 ᾿. ; μὰ δ τὰ 

᾿ ΔΙ Εἰ τόὺ κ δειμιὰ ταῦτοι, τειν που πον, 
Κλεήϊ ον τοί πρὸς, τοὶ δ δια Ξανμαλ ὑπφιὰ 

Αἱ Σρίτλια ῥϑρ οτἱμ κρὰ δειμοὶ5 Ξι κοὐ μὸν νὴ δήα 
δἰ πώπον ̓ἐλϑῦμ δῶρ ς ϑέλω τεθννπκομαιν 
Η ̓κλυψα τῶν σῷ σῶν ἀξιόνηη καὲ . χὐσ. 

᾿ Καόσοι "ποιέσω πράγμαιν ναῖον πῶνυ 

Βασοίνε ξεν ηὖν ταιδοιγουπονὶ λαῤών . 
Κάν »»τέμ᾽ ἕλῃς οἰδυκ δ τ οἰγρι. τεινύνμ ἄγων - 

Εἰ ναὶ δριτο ἃ τὸν λᾳ : δεινὰ ̓ 

κλύστοντω ΜΝ ΤΟΝ ποὸὶ ἀἉ 

λότρια “πρὸσ' σπούγῳ τὸ 

“74», 
Μωϑλύπιρῷνᾶ. τιμα δας, 

βγε ως «ἀξιδπροφι ρεοὺς 

ἐἀπιθανωσισυναλοιφ ρῆσης, 

ἐκ ΦᾺ μα, καὶ ἀλλο τί 

“οὐ δ μὴ πολλαιχϑι αν 
ΔΗ͂Σ χεονταιςπολλαϊοις 
ὄρνυται. 

Βασιίνιζετυὺ τὸν “πεῦ οἷα. ἂν 

Ἅται ξασανίζᾳν μὴ ὦ Χο 
εἰσ πλυγὸν αὐαικθίνν ὦ» 

“πὸ δ φὶ βδιασοίμου λίθου. 

ἕν μιλ ἑμακι ἥάσας δῶν πρὸς 

οὐδ πρὶν ". ἐνδέσοις ἰλίμα- 

κι «αὐτὶ ἃ Φεςκλίμαϊ ζ Νο. 

ὦμιν γοσ9 τ οὐσππίσον λα - 

Μίνῳ. ἀντὶ “Το εἰσ' τί λὴ- 

μινὸν- 

Πλίω πράσω ἊΝ ἡ τύπτε τού. 

“τον ἐπεὶ οἱ ̓ελδύθρρι πρὸ 11 

ιν, ἐδέρογτο πράσοισ' καὶ 

σπκορόδοις. “ὁ δὲ Χυπεὸς . 

ἔϑης τού τῇ 4. ὁδὲδ ὁτί δὮ 

εἴθισοα πράσον ἀππϑ “ΤΩ πισ 
τείου . τινὲ ὃ δίιονττοιι ὦ εἰν 

τὸ πραΐσου ΦΟΟΥ . δ 
ναται ῥϑν οὖν οὐ “πον σ 

"τῶς χαλεποὶ προϑεὶσ, ὑπ 

φι  ρᾷν. “λίωὶ μδτούηις αὖ 

ὸν τύπτε ,ἀαίρ ὅδ ἐλαφρόται τω. διύατωι δὲ χρὼ οὔτι κρυεβασενιζεσπαντωχῖσ' αὐ τὸν, μὰ οᾧ 

πριδ)ᾷ. μὰ δὲ εἷσ του ἐλοθέρους πείϊδωσ' Ἰρρικκαυλήματι τόρ συν τύπτουσιν, ἃ Ἐρλαντείῳ. 
ΚΚαὕτι τ πηρείσως «αὐ »ἐλάψω μῷ 9’ τῷ σώματος “τοῦ “περ δὺσ' τύπτων," τίω τιμίω λυψι. ' 

Μὲ δδπέμονε. «διον αὐ τιμίς οὐδὲν ϑέλω ὑπὲρ αὐτῷ «τιμδοὶ δὲ μὰ βιπέμεγ, τοϑν δὲ βασείγῥ ἅπαι 
γοιπὺν αὐτὸν (ϑῥ οὖν ἄνω δὲ κα ὅλον “τῶ ξανϑίου. Καταθου. ἀπειλῶν ἴρ' δγονυ σώ τοῦ 

τοέφενι. Μαεδὲν ψϑῦδοσ'. ὁ γαὴ τῦσπησ' οὐδὲ ὅτωι ώδσὶ ὅπου τη σου ἰμρίσις. δὲ ἀγορθύω ἐν 

ὀρ, λύίλεκται. Ταὐτὠϊιουφσ. δπωρὰ, τοῦ -σλούτωνθ᾽ τοῦτο, φυσι Ἔρ' φαννίᾳ- αὐτί. 

“τῶ ὄντωσ' εἰ δον λθ, 

 ΑιΚαὶ πῶς 6 ἀσκῷ! ζω: 5 αναπέν" Φοτογιἔνκλίμακι 
Δήσυκςοἰκ ῥεμιάσοιρ ὗθρι χϑ μια φηῦμνδε ἐρώ 5: 

ΣΦεβλα ν"ὐτπούτε τὸς ϑιμας, δξος ἐ ἐγχωμο 
Πλίνι ἐ ἐπε χοθεῖσυοίν το τοῦλλ “αλὸν πρώσῳ 

ΜᾺ πύδηετοῦ τορο μὴ ἢ δὲ γε τειῳνίφ. 

κα ! 'Δίκαμος ὁλόγορυκῴμηι "ἢ ρώσω γέσοι 

ο Τὸν τπεῦδα τύ ων, τορ γύοιόνσοι κείσε τοί! 
Ζω Μὴ δά τ ̓ἔμοιν οὕτω δὲ ραυιίνιζω ποιλεγών: 
ΑνΑυτον μα οὐ. εἵναισοι Ὶ τϑφϑει λμὲς λί)ν 

᾿ς Κατωϑθουσὺ τοὶ σίκϑύε τουίωσ λῴπως ἐρέϊσ' 

Ἐμταῦϑα μηδὰμ ψῦδος.Δι ἄγ Ω τιν, 
ἐμὲ μᾷ ὃ βασσιν 'φ4ν αἰϑοίναγορῦ δυτ', εἰδὲ μή, 

Αυ τσ συσαυπηὸν αὐνῃῶ. ἃ ικολεγᾷ ς δὲτί, 

Δ, ̓ Αϑάμαπος δναωίφημι δυόνυσος σδ)όσ- 

Τγνῆ δου ὑλυββιιαυπάνε ̓ὠἀκύφσ. Σ κιφημ ἐτώ. 

ν {1 



Αοιςυφούους 

ὧν (σὺ τύ 4. τύητᾳ διυπέ Καὶ πόλύγεμαλλομτῆ: μαφγυτίος», 
βου προσώπην. "ἀπ “κωσ' ᾿ 

τινές φασι “Τῦ ξαυθίου 0λὸψ ἕναν ϑέος νΡ δὲν οὐκ αὐαϑη στο
 

κ ᾶ ᾽ 

ὥναιντινες δὲ “το δεγναιν, ΔυΤΊ δὰ τε πειδι κοὺ σὺ Φῳυς εἰνουϑίος, 
9 ῖ Ἑ ἢ Α΄ ν») ῆς ν» ! 

πρὸς δνξαυθίαν. θεὸς γονὴ ὄν “οὗ σὺ τυ θυ τοὺς ἢ σεις τληλθῖς ἐμοῖν 

ὃ ἀρ αμλισ ἂν ὁβωνθίας ἐ ἱΚι 5 Ξαιδίκαιος ὁλόγος λό πότερον αὐ νῷν ἰδοιφ, 
ἐξ». ΗΝ προτιμιησοέντοι "πο 

Φρυντίσοινται δ 'αλνῶν, Κοιὺσοιν το ἀὐὰν ο δ ̓  προτιμιήστιψ τοί 

ρίτουὲ ἀςπιϊκούς.κ ἀλσρα Τυ 6 ῦ ῥιδινϑν, ὅναι τούτον Ν μι ὁ ϑέύγο 

φούτα, το δεὶκ ρύ σοι ἢ ἐσ Α᾽, Οὐκζυϑῦ στὸν οὐκ ὡσυγλονοίδαιτ αὐθρ: 
ποιμιῶξαι ἕνικα. Χωρέι: δ εἰς ἡὸ δύκαν ομνάηρδιψειϑεδα, 

[Πωρακ μη σον. πινηθένγοι 
ὐρερας ὑκ ρα πέντα Φ «ἸΠοΐσ οὐ οὐὖμ ὄικσοιν! εἰσ’ νῷ δικαίως ΝῚ [- ξαᾳδωσο, 

τὸ καϑερηκότος ἢ ν αὐοϑου Π ληγὴν “λα στληγῆν ὁ ἐκ τέρμ. Σ ακαλολεγ᾽ . 

ϑϑέμτου πτριρόσον ὁ αἰοϑαμὸ [ϑυ"  σικόπεηγ εἶν μα παρα εινήσαιν Ἴδῳσε 
ἐνὸσμοὺ ΞἸγ0σ' ̓ἰεινέντοιι. 

ΗΝ πφοιξρ ἰλεραφυύνν Ἁ Αι» Ηδώποὸ ἐτοιξ 
σ᾽ .Ξ .,.2 Ξι κι μοὶ ὲ γ᾽ Α ͵ λιμοὶ δοκεῖς: 

ἐθμίων γώτούσὐττιϑς., ἀλλ δμι πόντον δὲ ουππατοίξω: Δι πανί καὶ 
οὕτω γῇ, κὴ νὴ διοῦμάλ ἰὰλ αὐ» Καὶ δι πίτοξα Δινκίτο “πῶς ὀκέάαρον" 
Αἰφρόντισ' δηλχᾷρακλάα (ὀυκόιδθο: που δὶ αὐϑησά πο πειροίσομμομ». 
πρίν ομιεοισ. τιρὰσ' μϑβ 

τι ξανλιασ', ἐσ αὐτὸν πρᾷ Ξαιόνκου, αὐύσελό. ἰαήατει. ἦι υτίδὰ "τῶ Τοι ο 

ἀλόδύσεται. ὡσ' ἄτεδὰ "ρατ Μώμ ὠδιωήϑης, Ἔν οὐμιεὶ "εἶλλ ̓ἐφρῦν Τίσοῖς 

ἰμλία πίωσ ὅμτα. «πιὲσ δὲ ὁπ ἐράκ λεία τὸν δνομείοι γένεται 
Ἣν δόνυσισ'. ἄχεα δὲ ὺ 

πὐϑαὸ λόγν., ἡπιδφά πων Αι Ανϑρώπρν ἧερος: διό ρδ πόλιν δα ϑεςίον- 

νι ιν ὁσγόνυσορ, Ων πρώ δι οὐ [οὐ Αἱ “τ ξιν. Διὶ ἱσπτέεις 7γϑρώ 

τότε). προςποιῶται οὖ ΑἹ Τιδὰ τοκ ΛοφοΔιικρομρανων ὀσφραήμο μων 
τεῤ ἡ μὴ μἱ ϑοϊνεοδῳ "λίγ, Αὐἔπεντα προτιμᾶς γ οὐδεν, Δι. οὐδέ μοιμέλεμ 
ἐδ μὸ ϑυκές. Πιωΐκα- 

μὴ κλϑανόμι ἃ αὐ δδ)ο Α.8Β αδεσέομ τ' Γ ἀξιοῦν ἐσπὸ ΤΟΝ σὲ ππέλι 

νυσος λίγᾳ αἴτιμὰ ἔσυψας, ξανοι μονα ͵  ον ΤΠ 81. 2 αουγέρ ἄκανϑαν ἔξελε 

Κάτα πῶς ὀυΐω" ὑπθπβομε οὐκ. 

μεϑυμίω. δ γουπταρμὺσ' κεΦαλῆσ' αὔιϑησισιν ἐπειδὴ οἱ ϑίγονπες νὰ μυκπῆρθ: λείῳ ῳ ἐμίρφᾳ, 
σππα βνευυ τοι . ἢ οστοραίνονται προσεγεγεκὀγπεσ: οὕτω φησὶν ὅψα. τόμου ἡ πλιγλ ἂν Ῥόπεον ἅπτη 7 

το κώρῷθ’ μυκτῆρθ. ἄσδυκουν αὐύσεισ. οὐασευδειν, »αὐηὸς ὁμαςιγούμϑνθ᾽ ὑλκ λύων 
σιρτύπτοντι. Τανόι ομέροι. δά μθ΄ (ἕι αλπι δὸς φυλῖ Ἰς, “πὸ δόμου δ᾽ οῤδῥου [ε ἀραίιλέθ. 

(οὶ δὲ ἡράκλᾷ οὑ αὐγϑι- "περὶ οὔφεσι διλῶν ; ὅτι δομ Θ᾽ ἡρακλῆσ' ἐλρεν. Αἴ ρων Θ΄. 
ἀποδι χρ αὐ δν ὃ ὃ τύπτων κὰ δδω ρόμϑρονοι φρονπίφοντα ῬῬμυσηρίωνυτυπτό μᾶρος δὲ θείασ' πελυτῆσ' 

μίμννται. ἱππέας ὁ ὁρω ὡς θαυμάζων ἱ ἱππέων ὑΦοϑο Ρ' προφάσεις δὲ ὑβθυρί σα ουσι γλοίως. 

Κρομιμων ὀσφφριίνομωι. 1οῦ»» » γον σημιθάνᾳ οὶ Ῥ δαίερυᾷν ἀκ υσίως τ ἢ ἐσφραινομνοι κρομμύων . 

'πεῖπα προτιμᾷς οὐδέψ: κὸ νιζ δὴν οὐ ἁλορέφν. διυύα ται δὲ Ὁ αὐνὸ πρόστωσρι λέγᾳν ὅλον. 

Τὼ ἀκανϑαν ἴδελε οἰ πούρας “ὸν πόδω τίω “Ἴ ἔρνων δείμι μυσι. 



Βαρά 2. 

Α ἐυτί πράγμα τουτῇ: λίϑροησέλιμ δαδυεΐζον . 
δι. πολλόν ὅς τον δήλου ἡ "πευϑῶν ἐχεῖσ: 

ξωῃ λεβσῳοούμοδικουσις,Διυὐκὺ Ψ γ᾽ ἐπεί, 

ᾧ ἵκμόον ἐσαυύναιοτοσ αὐεμεμνη σις ὅμιν . 

δ ὁ. 2Ρ: εἰσ’ Ρ, ἀλλὰ τὸὰσ λα ἔπτοὶ αυῦϑ4. 

αὐαν Μὰ "ον δ᾽ ἀλλ ̓ὔδὰ πίρελε τίω πατέρα: 
᾿διιΠόσεναμ. 5 αἠλγησύτης ᾿ 

Δι ὃς αδεποέου προΐρ «ςιδδλναυκᾶς μέλ4σ 
᾿ ἁλὸς ψικέμϑεσιμ: 

αἰκοόυτοι μοὶ χτιὼ δι μωπφα διώκει μα πῷ μαϑέι(“- 

ἢ ὁ πὐύτερος ὑμῖν ἐφηϑιόσοαλ εἴσυτοία: 

᾿ς δασύτης Ὁ. αὐ ηὸς ὑμᾶσ γνώσυτοω͵ 
Χέφερσίφκῆ᾽ ἃ τὶ ντικακείνω ϑεώ - 

Δι Ορϑώς λέγειφιι ̓βουλόμημ δὰν τοῦ τῦσε͵ 
Πρότερον ριἧσοια πρὶ ν με τοῖς φληλϑὶς λαβεῖνετ 

Χο. Μοῦσοι λορεῖμ ἱεράν ἐπί βηϑηκαὶ 

ἔλθ ̓ἐπἰτέρψην δἰοισίκο' ἐμ ἀσ- 
Τὸ φρλιὼ ὀψοιδῳ "λαι ν ὄχλον. 

Ου σοφία ἀινρί κι κκοΐϑημ τρία, 

Φιλογημότεραι κλιοφυδμτοσ ἐφ᾽ ὃ 

ὝΤΓ πρᾶηχα φντ!. ὡσ' 
δυσιρίτως ἔχων γῦτο λέ 
γεν ὁ ρλοας ὁσ΄. 

Απολλονδ ὀρπθὺ: ἄδειν προσ 

αριδται. αἰ ϑομηδο ἐγυσες 
οἱ ὃ ἀλγοιῦ πες πνρρυὺς αἰα 

καλξῇ. ἴαμβον παύει 
[11 ὡς ἀλγίσεισ' “δ ΡῈ 

λόροι, οὐκ οἷδε τί λέγφ 

ἐπεὶ ον " λπαύναίεγσ'. "ἀλ 

λάναν!ον. “ἐαιφε 8 δὲ ὃ « 

μανίας αὐτῷ! » Ἢ ἐναῖξον. ̓  

μέλητεν εθόαν λάρον. 

Ἱκουίκαϑιε ἐν " σι ύϑοις «Οὐ 

ξεαι. Τὰς λαηνατανόδει- 

κάϑριρε. ασοδεῖν πο κν 

Εἶωσ, Ἵ πϑοβωμοὺς ἰια- 
ϑαίρεινο ὃς εἡπείου πρῶ 

ΓΡΎΝ μὰ πὸ συφοἰολίους 

ἐκ λαοί δωντος. “πόσειϑὺν ὃ ἣ 

εὐ τοίου μέδεισ' σρῶμας “κῃ 

γλαυκᾶσ' μέδεισ' δ ανίμου 
λίμνας, ἐφΟψελιῶς ασὶ 
λάδεασι σοματον: Μοὺ σα 
γορῶν. ἷς [ὧν ἐφ νγαῦϑοι “Ὁ 

γαβασίς ἔβ ὕῃιμ ἀ δλοῦκ. ἔχε 

“ποῦν τοὶ τοὶ μέρ τὴσ' ἸΜΡ, 

᾿ γαξάσεωσ. ἀλλὰ μόνα πὸὼ σίασα ρα. τίω ὠδὰν. ΠῚ ἐαίρρυμα. . πῷ αὐἽωδὰὴν.. Ων αὐχεαὶρ , 

Ῥ"μκ.: «ἔρι δυδὴ πα γοῦσα ὡδὰ ἐκ κώλων εὐ χσοιπόχοα "β' ὧν ὁ πρῶτον “ετράμετρον ἔρια 

λυκαπύλικτορ ἃ ἀσωνάρτωτον προσωιδγακ ὃν αὐαππαὶ σικὸρ καλούμϑμομ. ᾿ ὁ δακτυλιϊνὸν “ἢ 

, πράμετρον ἀἰεατίλνίωτον. δ. δϑύτερον ὁ ἀνα ππκισικ ὃν δῇ μιυγρὸν ἱκαπουλικπικόρν Ὁ γριυῦ ἊΣ 

μοιὸν τρί μεζον ἀκαπούίληκηρν. κατὸὼ τίω τρίτην χύγαν πῆς μϑὺ ῥδῆσ' ἀμφιβράχιοσ' τὰ δανΤῳ 
δὸς ἐμ ρυτεκοῦ κομένου. Ὁ στίτα ρτον ρθιαμβικὸν “Τ) δουτίρασρδδσ ὀνγῷ δ, Ῥολαίου τρ ἱ ἱμεγρον 

ἐραχιιαπώλικν. δέ «αζα πεσὸν δῃ μεῇορ ἀκαταληκν ς΄. “δέμεζον 4; ἰωνικῇ ἀπομέζα 
Ψψὺς θ᾿ . γρθιοίμβου ἀκ τολιμοην Ὁ ἡ τῆσ' αὐτῳδῶς νι δ᾽ Ἰάμξου "δὲ ΦΉοχεε. . ἑέδομον (κσυ- 

λικὸν πινϑαμι μερίς, Ὀγδοον γκθια μέ κὸν ἡμιδλι' σιν! ζησιν λὲν εἰς “ὁ θρ" κία δὰ “ὁ ἡμιὸν 

Διὸν εἰνιο “ὁ τῆς αὐἹῳδᾷσ' ζω δ τρολεώου. ω ἐγατον Ὁ βοιὸν πὶ πεμηίῳ Δ δέκα τον. ὁ δίκα 

“Τὸν μονό μεν ὑπερί, ατοίλκίω τον. ἊΡ δυδύκαην ἕ οχο κὸν δέμεπρον βραλυκαποίλικηνν ϑυ 

Φαλλικὸν ὁ δὲ αὐτῳδὶ! ἰσέμιρος, εἐἰπὶ τῷ πέλει τῆς ἀϑνς ὠδῆσ' παράγραζο Ἂ δ αλὴ ἔσω ἐγ 

κα, τῆς ὃ ἡ ανἹῳδῆς ὅ 0 δ) σλεῖϊ ζω γενϑυκῆμοι. " ἱ ϑρ άρ χὶ τοῦ ἰιώλου ἡ Ἔχ" ὁ πίλος 

ἸΚλιοφώμτοσ. ἰ(λεοζφῦμ ΩΝ ὍῊ ἀϑεηνκίων κρὼ ἐς τοῦ τον “ἐὸν ΠΩΣ ρῆμα φίριται 



Αριτοφυδουσ' 

πλάτονθς οὶ ἐσηράφε, δὴ λείλε σιμοἰμνλολυισ, ες ἢ 
“τοῖο μωννμωσ' αὐπεκ δὰ Δεινὸν ἐπηβρέμε τοῦ 

Φορ. τοῦρρυ ἰκωμῳϑδεϊ, ὡσ' 

ξένον κὼ ὦ μαθᾷ «οι. φλνα, Θ "" κί ἣ ἌΛλι δον, 

"αὶ κοὰ  δυνγϑοῖ . ὑρᾷκα πὶ βαρ ὅκα ἂν ἐφοριᾶμη αὐταιλον: 

αὐτὸν ἐλεῦῆν. οὗπε- Κελαδει λέ πρκλαυτου εξηδόν ο[4» 
τι δὲ ἢ πρωτείων Νομμογιοὺς οἰππολέσρα, ̓ "Ἰῆς “πόλεως. 

Θραιία γελισῖνμ. ἵνα δια κἄν ἔσει  γϑύων ταῖν. --Ξ 

βάλῃ αὐὴν, ὡς βάρξα, Η μ᾽ Τὸν. ἐφ ἢ “χορὸν δὲ «μον γ8: χε"σὲ τῇ πόλο κ΄ 

ΡΝ ἀωυμρδῶντωι δὲ ΜΙ ὑὸσ ξυ μαϑαυρᾶ ἄνερ δγ δε ὁ σις φγνπρῶτ αἱ οἰϑὶ μῖν δοκέ!, 
ϑραίατις- οὗγς δὲ ὦ ὁ ΜΡ 

λού μδροσ' ἰμλεοφῶν ὁ τυρο ἐξ ͵ σῶ σράστοὺ ς “πολί ἀκ '"κάφελ, ν πρλδιείμισι το: 

Ῥ»" ὅσ. ΤΥ “σλάτων ἐν ἰωλεο Κὰ 7] οὐ μαντε τῷ αλόρτιῷ ρου! χιπορλου ημιοσ᾽ ᾿ 

φὸν τι δράματι, βαρέα Κ ἐγγενέαϑς φημι χὕμοω τῦϊσ' ὀλεϑοῦσι ττι 

ζν ὐμάγρενσν Α͂ ͵ χίαν: ἐκθ εἰσί, λυΐσριε τοὺς πρδὄτερον οἱ Μρρ τίκσ: 

δϑράοσω ἐλέγτο: ὑαλισὼν 

σὲ απεωμυσία. - ἀνδῦνιον 

δὲ νόμον »ποιρόσον ἡ ἀνοὸν ΩΝ ἑαυτῆς εὴὸν ἤσυν ρηνξι!. το “ούϑου ἐππιελώυτον ἄδειρ λίγ σύυυει 2 

δύτα ἑαυτῷ ῷ Ἃ οἰνότοωτοι περὶ τίω πῦλιν πε τποιψουργυήι τι- 

Καν Ἰσκιγινοῖἢ “αὐ ψῆφοι δελονότι. οἱἱ Ἀϑοίε αὶ οι. αἱ μιζΆαιψα ὑπερβολικῶσ ἢ πεν ὅταν ὲ Ἴσι ,ὶ 

Ψψων Τοῦ οἵδ ὁ ψάφοιά ἀπολνετοι ὃ ὁ καιπηγορούμϑρυσ: πρὸς ἔθος δὲ ὅτι φϑύων, ἀπολύοται Ἰσων ἣ : 

ψήφων ελβεισῶν. ἀπ “τὸ ἱκαποὶ σὸν ὀρέσηρ ροιϑβου ϑυριπίδον ἐν ὖφι ϑέεᾳ πῇ οὐ ποιύροισ. ε. 

ξέσωσείσεκὶ νὴ πρὶ γοιρεέϊοις εὐ πεύγοισ' ΨΗΦουςἾ σαδ' ἱερἰνασβρέξοε. Τιν; ἱερὸν χόρὸν δ καιὸρ ὅδ. 

“ τοιοῦτο, πτυραξασις καλῶται. “ὅσερ ἵλεγον ὦ «“ἀἱ ϑγίφοντεσ πρὸσ τοὺσ' (θϑεωλδους. ὃ "4 8 ὃ 

πρόποσὶ ὅταν καταλι τστὼν τοὶ ὲ ἐξησ' τῷ δράματος ὁ ποιμτὴσ' συμβουλθῦν τοῖσ θεω λϑύοισ', ̓  

ἀλλό τι ἐμυτοσ' λέγῃ “ῆσ' ὑπποϑέσεωσ' 'σύγειο τ δὲ «ἰι σίλωρ τρολαϊκῶν τετραμί τρὼν κου το, 

ληρτικῶναξ . ὧν πελθυντοίιοσ' ὑσέρῳ χεύνῳ “πὖτ αὖθις. Νὴ Φρονᾶν ου , δύξοιϑρ. ἐπὶ Υ τε τελά σὺ τολη 

ἔσω »ψενθυκῦμι δεοὶ τέω αὐντοι πόδυσιν. Εἶι σώσω, τοὺσ' πολίποισ'. τουπέσιψ εν τήμους “αϑίῆσοοι 

τοὺσ' ἀπιμυϑέμτασ, . τοιαύτηϑα κα τοὺ ςτέ σις φοσήκε, καὶ μν ἐφυγιφευϑασον τίνες 5 ἕ πολιπῶν 

κοὺ ἄτιμοι ἐγλύονπο. Αλλορ Ἰ σῶς «ἡ πουῦϑει, “περὶ δὰ “Ἢ λίγο βρατηχϑν. οἰορ ἰὼ ἔντισ ἅμα 

σῴφαλέσ' απολογεισθϑω καταυκληβεῖς. δείματα. δὲ τὰς ἀτιμίας λέγοι τοὺς φόβους ἀφελθψ ἀπ 

Ἂ φοβουμένων. Ὁ δὲ Φρυνί γον πιρλαίσμιασιν, ἐπεὶ τραγικὸς φριώιλρσ' αὐνταίῳ δράματι, “δε 

ρι ἡ πουλοιιομάπων πολλὰ δεξῆλϑεγ,ὦ ὡς πρόκενται. ἕθος δὲ τλουσιν οἱ κωμιϊοὺὶ πιρραίιω μῳ σῶμ 
τοὺς τραπίμοῦα, ὅτον ποδλοίκισ κϑὸ συυνεχῶσ' χεῦνται τὸϊσ’ αὐτὸ σ΄. ἄλλως. - 5. «τηγουτοσ' αὐ 

“ποῦ γῇ ἴϑησοιν ἀϑηνοίον. Ὁ “»2λοὶ αὐτῷ πρόσεῃ ρούσϑησοιμ ὡσ πρόδυντι ὃν πόλεμον «τινὲς δ ποῦν. 

Ἂν ἱωμεκὸν “ποιντίω λίπ υσιν ὃς κινουῤδῥους τοὺ σ' ,- ροὺσ ἐἰσητ οὶ παλυύδοντας. .ἐγβύντο δὲ 

δρατηγὺσ' ἐφοὺ πολλοὶ ὕμαρτον ἽῬ τραγικῶν καὶ ἄτιμοι ἐγύοντο. 
τῶ τιμὸν 



. Βαάζαλι 

᾿ Ε; τῶ τιμον φυμὶχᾶναι μιν εἰν τῇ πόλει. 5 Εἰ τάτιμον φνμὶχεῆναι. ἕως 

» 

ἐξ 

͵ τοκαυτὶ ϑινλὼν δεαυῦτοι ς. 
Καὶ Ὑὴ) αὐος ὄν 5.) Ῥύςμ' ναυμα γγίσοιντῶσμι αν ἀσπειδὰ τονσ' σιυυνάνμα χῇ 
Καὶ παλατοοιζσεθυ ξέναν͵ καρ τ δου κ᾽ διασύτας σοίντοῖς δου λύς ἐλϑιθε ρεσ' 
Κύδὲ Τ2τι ἐγὼν ἐλοι μῶν ̓ μῆζκαὶς φασκφῇ ἘΧ" ἐποί ἐσοῖν. (Δ πσλατωιᾶσ' δὲ 

4 ε , 

Αλὰ ̓ὀπερνώ. “μόνα, γδοὼτὸ νοι τῇ δ] αι τί. ψακὴ τἐς Ἡόμδμὸ ο ρὸν οὐκοη 
ἀφέντο νιλ θέρους» τοὺς 

Π ρὲς δὲ τον τοισ' εἰκόσύμ οἱ μεθ᾽ Ἦν Πηρλιὸ δ, πωγαυμαχήσυντα δὰ 

Χοὶπουτέρές ἔναο μα Ἄλοα: κρὲ τρ ϑσήκυσι Ἀδ, σιλαμῖνα. Καὶ σλατω; 
᾿ “ » ἃ , ᾿ 

Τὴν μὶ 'αν τού τὴν "τῶ ρϑμαι ξὺ μῴοραι, αὐγρυμὴ- οωπιτῶ ππλαταιίασήτς 

Αιγλοὶ (δ ὀργῆς αὐτύτες ὡσοφωτοτοι φύσει. “’ “μαλθσμτως δυπ 
! Χς Υ" ὧν ἢ ς , λους ἑλλείψικος Φνοινἐλῶ 

Π͵αρτοῖς αὐθρώτους ἐκ δν τσ δυήε «ν᾿ κτησῷ μεθα. ον γοῆναι οὶ ἐπ γραφένν 
Κι συτημῦ9: "ὦ λι τας, ὑστισ' οἷ ῥξωμαυμαιχψί “τας, ὡσ ́ πλαται ῶσ συμαπὸ 

Ϊ 9.» ὦ Ι 

; ΞραΎς δίφεσιν ὁ συλοι λοι 
Τὸ » “πόλιν δι [πεδηξχοντισ κυματ ἡ δα Αι φὸν δὶ, ἀν μένος 

Υσέρῳ χόνῳ τύτ᾽ αὐϑες ὥφρομεῖν ἐσίξο δ . -ε δε α΄, ση μα! γουσον Ὁ δ 

Εἰ διᾷη. ὀρϑὺσ ἰδεῖ ἐι δμ οὐὐς 'ροσ'. ἄν ὦ ὅμοιο σ ὑγϑος τοῖς 
3 ,ὔ ’ὔ 

Ηγό ἸΌΝ ὅςτις ἐτόι ἰ μωξε το, ὃν τσλα τοαισι τὺ ξς ρξενεσ 
γι ὑκέσι πεζὸν. Χ ποι 

ὀντρλιω, οὐδῦ σίϑηκος οὗτος γ δ πέρετεῥαυμάχοσον. ἧσωσ' 

Νῶ ἐνολχλαν,κλάγνους ὁμικρόσ. περὶ δῆ δ. λέτα σρατασ 
᾿ Σ γῶν, ἢ “περὶ ἀργίνου σαν 

ναυμα χρσοίντων. » σώ 4 

δεῤτωμ ἐκ (.] Ἔ καπιβκάθεσιν γα, αὖ τοὶ μὲ αὐιλόμβωοι “ες νεἰωγους οἱ κἂν ω ὑτημόναντις, 

ϑανάῳ ἰκολάϑη πων. οἱ δὲ λονπϑι. δ ν ἔφυγον. που ἐρισοφανης ματι καλξοϑον Φησι. κοὺ ἐπαιδε 

Μεουα ὦναι. ἡ δὲ ἀ ἐρηνουσοιί μιν (ὦ “τῆς αἱολι ϑυσισυμιξαιλόν τες γαὺ φ ἴωισο ν αϑηνοῆοι λαίμεσαίς 

μονίους- κοὰ ψυϊεήσοιντες, ἐππενηλθον. ΤᾺ δὲ τῷ ὁ σῷ, λειμῶνι περιπεσίντις, “ποῦ οἱ περ κασιΝ αὖ 

Ὃ»»- "ἢ τούηρυσ' ἐαΐσεντε, ὁ σρατηλοι, ἐποίνμλθον δι κὰν . κοῦ ὁ μὰ ἐξ ἐκολάοϑησον. ̓  1 δὲ ν΄. ἴφυ, 

ἔδν" Ἰσωσ' δὲ καὶ εν ἐτρἄτισὶ ἅμαρπε Φριωΐ γον παι λοιῤσμασι, “περὶ λ δ «τῷ γ, ν᾽, ζὸ ἴγθ. ὁἷομ κοὰ ἄ 

υγισ' ὅμαιρτε σφαλὲς, ἀπολογεσοίοϑω ἰι ἱκατοιί,ληϑόσ- Ε; δὲ ταῦ το κω σὐμεν. (αν δὲ ὡσ' μεγί ́  

λα ἁμαρτήματα, μοϑέλεοί μῶν αὐέίνιι σοὶς συμμιαιχβσοισιν ὑπερφρονίσω δ. ̓ἀλαζονδθῶμϑρ 

μεγαλαυχῴπω δ. Κυμάτωρ ἐν ἀγικοίλοις. δίδυμόσ Φυσι σπεί ρὰ δ αἰφῴλον: γυχὶσὶ ὑλόντες 

κυμά τῶν ἐν. ὰ γάλι: ϑέλθ δὲ ὁπέν, Γ τοῦτοι δν,τεσ' οὐ πϑλλόισ' κι νδύνοις. "εμεσήβᾳο ἊΝ ὃ 2. 
γισικικὸς πἴλ ἐμός: Υτέρῳ γεν ὅτε βλαβησώμεϑει Ὅσ “πολι μῳ: Εἰ λἴγω ὀρϑῶς ἰ διε νι 

Ἰωνός ἔξιν ἐκ Φοινίίμας. ̓  κοὼ οἰνέωσ' ἸΡΈΝ ὀρθὸσ' Ἶ ; Λᾶν δέον αὐέροσ, “πῦλιῆ τοῦ! . ϑέλει δὲ ἀπέν 

ὅτι ἐϑυυύα με κρίνᾷν ̓ οἰμώξεται δὲ τιμωρηθῆναι ὀφόλο. υρι δὲ οὐαυλιω σα 7 ε ἐς ὡ λεύνον. 

Ομιπι ρός: “τ σώματι διλονόπι. φαίνεται δὲόκλει γγις περὶ τὰ πολιτικά, ᾽ν πλουσίων ΠῚ ὅξι. 

ἕέο δ δὲ κοὺ δώρβα ροσ' οὐτοσ'΄. 



Α͂ οἰσοφαΐους 

ὁ σἶσει κρατοῖ σι. δεὸν ὀπεῖν. συ μη ρότουτος βελανὰ ς, δησῦσοι 
σ' ἡ “- ! 

χέρι τα ΘΤεΝ 3 Κροτουσὲ κυκησντι ρου» 
“σι. ̓ἀλλέπήμεγοεεν ὅσα δ ; 

“πουρέ χυται βαλανϑιδ' γῆς Ὑωϑδονιον τί κομ!αῖ σ᾿ 

λονομϑμοισ σμϑπκάτα Καεκμῶλ! ασ' τη σς 

Καὶ κιμωλίασ ἄρ: μία δ Χρόνὸν ἐνδια ΦΙψ4 εἰδὼσ δὲ τα δοῦκ 
κνκλάσων νήσων αὕτη ἡ : δ "ο " ἐν ἡ 

Κειμολία μιοσνιὸς γῇ σβ ὙΉΜΕΙ ς ἦν 5 7ι ᾳᾷ 

Η : οἶον «ἢ Ὡ ἐρυθρῶν Πολυϑὲ μεβύφον οἱ 
δ)» 3 
τησ ̓αψίασ ἈΝ ΡΑ τλοιθθὶ, “-νιξύ λου δαδιφωμες 

φελμμε εἰσίω, ὅτι ολλακισγ “μὲν ἐσξῳ ἡηρλις πελρνϑέ Μοϑ)- 
ἣν οἵ κλολρίω, ἐν ριοῦ 

1 ἴϑε, λέγε: ὕφπερεν ἵλε Ταῦ τὸν, σι ΕΣῚ τῶν ἧκα λήσσεκῴ,ιθούς, 

γ, “πὐνερότοι τῦς ὅ2: “ποίσης ἕςτετων 6 χοῦ νόμισμα “σὰ ηὸ χοαμὸν γαυσὴον: 
ΤΩ “ ἐ ’ ε 

γρηρῤε γράμ μὸν ἐνὶ κου ὧν τί ΣΡ τούτοι σιν ὅσίν ἐκεκιόδολι μὰν διξ, 
γθσ' κρατοῦσι, κιμωλίας 

ἡ" πίφρασ. ἐν τοι αὐτησ' λοι Α λλεὶκαα! στισ' οἱ πούν των (ὡς δοχ Εἰ νοματμοΐτ' . 
ον Καδ μόν οισὺ ῥϑώς κδτεσὶ, Δκεκωοΐῶ νι σμμέροισ' . 

Οὐκ ὀρηρινιόσ. "οὐ χβσυλρσ' ' ἕντι γδ1 οὐ λλησ Ὅ τοι σβαρβάροισι παριντοίλριῖ, 

αὐλόν φοτσλοσ. ὀσὼσ' Χρωμεθ' οὐδέῳ, αἰ)λὰ πουτ ἐγ σι φρνηβ ἐ χιλκίοισ', 
δέ φισι, πα δὲ χαρεσέψονὴ Χ 

ἔν τὸ , πρύφαδιν χοῦ μανίαν. ϑές τε δηρῶην κοπεῖσι Φκακὶ σῳ κόμκοιτα 

ὠσὼσ ὅτ, μεισέϊ τοι πιιρὰ Τῶν πολιτῶν θ᾽ δσ (ἢ ἴσμεν δἰγεν εἰσ τὴ σωφροϊ ̓ 

Ἕ» πολιτῶν. δ) οκοὺ βα-- Α νόρασ 0 ὃν τοισ δγκαήσσιίλικα λές τῶι ἀπεθούν, 
κηρίον ἵγων περιμᾷ, δεὰς Καὶ Σ τα Φ το ΠΣ λαΐφῃ ̓(Δαροῖ ἐν ζσμίῇ. 

ἥμινε τὸ τονσ' ἘΣ 

νουσ' αὐταῦ. 

Πολλάκις ἡμῇ ν εϑυδευὴ ὁ αὐ χέσαι ρημα ὅμοιον κατὰ σείντα "τῷ ἐπιρρύμαπι, εἴμ σίχωμ - ΕΠ Υ 

κῶρ' τετραμέ ὍΔΕ ἰκα τοληκτκῶν σύ γι μϑιον. ὧν ὁπελθυτιζορἢ ἢν τί κὺ μ᾽...» πρρίρς ἐρ οἷς 

συφοὶς δοϊκἡσειτε: ἐπὶ τῷ πἰλε δετσλλῖ εξϑ γενθυκ μαι ων δὲ “σὺ αὐ ππέπονϑεν ἡπύλισ ἐσ ποὺ 

χρ"τονσ δα, ανϑρώπων καὶ εἰσ’ ὁ ἀρχόν! νόμισμα. ὅασερ γυὴ τῷ τρλ ΜΙ μομίσμαπι οὗ χεώ 

μῦρα καλῷ ὄγτι, «λλὰ Ὅν κυ νῳ ἱκαἰεῷ Ὀντὴ, οὕ τῶ κοὰ “τοῖς ἀρχβοι αἰδρωποισ ὃν ἡ χρόμιϑοι κ ΓΖ, 

λοι οὔσι γἱοδὲ νι , σρατηγοῖσ' καϊιῦισ' οὐσισυγοζγώμεϑοι. ΕἸωτετοὶ ρλέδν γόμισμαξοι προπές 

ρῳ ὑτει ὑσὶ αὐτιδίουσ. ἀλλὰνικᾶ φησι χευσοῦν νόμισμα κοαλμΜ: κοὺ Φιλόχορος ὁμιοόίωσ, δ ικ 

Τὰ γενσών νκῶν- Οὐ κι κιθλιλθυλϑνοισ: αν κακούργοι. οὐκείκα πκλόυῥδῥοι: ἀλλάκα 

ϑευροῖσ'. τοῖ σ' πουλιι(ῶις δηιλενότι ἀνήράσι. Κειιυσῶνισμένοισ. δεϑοκιμασμένοισ. ἐκ λελεηλέ 

ψοισ' ἀΐων βῶσ. Τὸν  παρνηρὸν; χαλκίοισ. π χρλκδισ ἀπίσμασι, τοῖς ἀδοὶι ἐμοισ'. κὼ μὴν ΄ 

παίνοιν χρλκῷ ὡς ἐπὶ Ρομιισμείτο ν. γχιλκ α δὲ ὡς γβισία ἵλοχον τῷ σὐματι "αλκὰ σπϑύν. νῷ 

δὲ ὡς κακὸν νόμισμα χευσοιιῦ οὗ τωσ᾽ ἕν πεν. δωυύαται Δ αν τοὺ ω χαλκῆν λέγειν ὁ ἐπὶ ὃ ταύ τ, 

χαλκὸν νόμισμαλί, πη. Χρί ς “Τέ ἡ πρῶ "ἰω» αὐτὶ “Το κρθμδισ'. ὡς ἐκὶ νοι (σμαηρσ' ὃ κόμματι. 

Προσελοῦ ῥϑρ- 



ΠΤ ν' 
᾿ “ἢ δ 

ἣν ὡς 
» 

ᾧ 

Θ᾽ - 

, 

ξαν Χαϊρφὶ κετιύω Αι “μα ἔλα ̓ἐγρο4ν κω. 

Βαάΐξαλι 

δ κ Ἶ Ἢ Τ' ρισελοῦ μϑρ. προπηλακιζο Π ρησελῦμ. Τ λει ἈΚ οίσ' δῷ ᾧοισ' ὄπυρ ρέως 
4 (ὅν. ἐλαύμομϑν «ἐἰυβα2λο 

Καίτρῃ ἡρόϊᾳ Καπαῦρνν Ρ ννεἰροῦπσαντοοχρολμεϑα: ἣ 

ὑρούτοις «ἰῶιρ δ οισὶρ . οἱσίν ὑπολισ προτοῦ Καὶ πυρρίαισ. κὐὴτο δό 

Ουδὲ ἐφ βίμαι Κοισιν ἐἰκέφασύωον ἐχεύσοιτδί. Ἅοισ' . ὕγομα γον δούλου, 

ἀλλὰ δι νιὼ δ᾿ νονρι μὲ τωδαλόντ Ῥυοβόπυσ, ὁ πυρρίασ ἐπὶ πιρθ δον» 
λου πυρρίου. ὡς καὶ ξαν- 

Χρόιθε σοὶ: Χο σιν αὐνϑησινὴκαρρϑωσει, σί Ὁ, είασ ἀπὸ ξανϑίου πιρόσ'- 

Ευλοΐ" καρ τισφδαλὴπ᾽ ὀράξι 7 ποιῷ “Τῶ ξύλου, ὃν ὁ μὃν πυρρὸσ' ἰὦ τιὼ 

Ἧρμτι φαππρλρ τὸ ππρέλᾳ ιν ῬΪσσοφοῖς. συκήσετι,ττ κόμιω ὁ δὲ, Ξανϑσ φας’ ; 
μιωκσισι δ “τῶ σ' λεομέσ 

Αἱ Νὴ ὃν δα τοῦ σωτῆρι, γβυνάσαν αὐὴρ μεσ καϑείρμασιν. 

Οδιασύτηρσον: ΞΖ αὐπῶς )ὲθχιγνονείδας ἕξ ἀξίου γοῦ το ξύλου. παν 

ὀρτςιασήμειν δι δὰ Ἡρὼ διμέῳ μόρον: ρὰτέωυ παροιμίαν. 4 διε 

Αι Τὸ δὲ ἐν" ᾿ πρὸ τοί μσ᾽ ἐξε λέξαν τ' τ αὖτι Ἄρυσ', γοῦ το ξυλεικ αὖ ἀπείγξα 

δε δϑοκιοἐ ταὶ ΞΡ ἰϑελόψτον, εἴν 
τι δοῦ Λοσ' ὧν ἀφασικεσ' ὄνου δὲασότης: μινῶς δυσυχξνεὶ Π υΣα ἢ 

3.» ὁι ἀφζεμδιόταν. Α͂ ! "τοῦτο μδρ “οι!σδὸυλι κὸν γῶν, ὅτι βύλπιον ὅ2, χεῖοϑς 

ξυθὺσπεῖρίηκιας ὀανρέγ λοίρω σατο! μ᾽ τὸς γυναίοισ ογατηαΊς, "ἢ 

δεϑείει μια σμμένοις Ε ἢ τοὶσ' 

Φαύλοισ. αν γ δέ “ῷ 
ὁ τοῖν κκοἱ τρερ εἰ σὼ Αἰμα λάβρα χ διασῦ Τῇ" ἐὰν ἐρηνμτηνδ 

φαντί δ επονϑαρυζων ἣν" καὶ ὑπληπὸς λα δώμ, φαύλε πείλειν- 
κς ὡΦ ΜῚ ΠῚ » Ἂϑ 

Πολλὲς πῆς ϑύραζε Αι αὐδυτοῦ μδὸ μαι Νη ὃν σδγυσὸν δήθ ΤῊ ρα" δες 

δσ' ἡὶ ταλοὺ τωβνοσ' οἰἰκέ - 
ξαν Τί δὲ τλλληρῆων Αὐῶς μα δ ὅδὲν οἰδᾷ γώ. με Ἵ ἐν ἣν ὡὴ οὐ 

ξανϑιανικορωρὶς δ δὲ ἀσιὸν ́  

τῶν οὐὐϑισ' “ΣΝ ὑποκθι"- 
τῶν. «οἱ δὲ εἴχοι ἰαμβικοὶ τρί μετροι ἀϊιατόλικορι. νος. ὧν ιλϑυνοῖ οσ' ἐστον δι ὡσι. κλαύς 

μαϑὴμῖν ὑδοήσετοω Βιρᾶν σιινουσιαζῴν. "μῶν ὅτι οἱ ὁ κοι μείζονι τί ἡλιίεϊ αν Ἷ σινουσιάίζενν. 

ἀρχὰς ἔχοισι τῷ δίου. αὐριὴ πειρὰ- ὄν δεσῶκασιν. . Ἐξελίγξανταῦτικ ρους γάφῷ ἐξελεγλθον 

25. λόπει δὲ ὁ ναυμάζων᾽ τοιοὔηόντι" Οἴμω φε Αϑὺ τὰν, αὐπὴ “Τῦ) ὥμωξε τυτίσιρ,φϑυγορ κα 

ἔων. αὐτὸν, ὀμκωζε ὦ ἀπὼν εἰ ἐνσυγψέμε. Ἰττὸ ̓ϑύτοι δονλικόν. .Ῥ λοιδορθρ Ἂ δεαυῦτηρ ἐπίμ- 

πω, Μάλϊποηϊ δφν δοκῶ. ισύμμαλος. οὕτωσ' αὐτῇ 7} ἢ λεφ Φαήνονται σε χὸς λέγᾳν' ̓δφε 

μού τεσ τίω 3 μ Μυρηρίων ἀπο] ἐἰαν. οἱ δὲ τοὶ μυφήρια πὶ βαλαμβάψονπε:, μύσται καλοῦν χοινοῖ 

δὲ πειραλαβόντισο αὐνχοὶ » Ὧο αὖϑις ογεντῷῦ, ἐφορῶσι πὸὶ ινρήρια. κοὺ ἐπο. 7] δ᾽ ουσιικρὼ ἐποηο 

ον Τές, ,λείρθισιρ ἐσπὶ ᾿ Ὧρ “ποδλὰ προῆς εἰν. ὃ δὲ νοῦσ', ὅτοιν φηα λάϑ βρῶ ἱκαιτοιρείστομιδι Ὁ δεαυθ 

Ἴ:, λίω οὕτωσ ἡδομεμ, ὡνσ δυίιξν μυσέρια, ἐπ᾿ τῆ δφν. κοὺ ἑορτάζειν. ον δὲ μιλλλέιπεν, αὐτὴ τοὶ 

ΕΝ ἄλλα οὶ τρύπω, λέγομδν. τοὐλρῖον ὑδομιαι, ἀλλυσπε ρὔδομιι. ἴς: δὲ κοὺ ἀλλα γραν μὰς 

λαῆποηῖ δον ὀκῶ, {τι δὲ κι ἡ μαλί ποτ δυεῖν μοιδυ εῶ. τον βορύζων δὲ φιϑυρίζων. ἠρέμα 

γογγίζωμ. " λάβρα Φυεγγύμϑρος. ὑποτρίμωμ. ποὶ χείλη κινῶν «ἡ δὲ πολλὰ πράἥων." 



ἄροιτο φαδουθ 
αὐτῆτο λαύρειρ γεν θορύζων Ξαιδμὸ " νιεϑισοιρὰ πὰ ῥκκούωμ διασεχῶν 
ἕν μοὶ σλλάμοχρῆςκελοῦ ὅταν λά λύΐσὶ. Αι αὐ μοΐλαγεολᾶν ἡ μαίνο β ξ 

σέ τῷ δασύ μοηπέον, 
ἘΜῊ ἐ χύρεισ α πολλὰ Ζ.ΤΙ δὲ κὸ Ἰσϑύραζε τιὼ τοὶ καταλαλῶν, τα ἐγὼ 

πραγ, ὌΝ πείφωρ ̓  Μὰ δῇ οἰϑλὺ ΟΜΝ δρᾷ “τοῦ 70. κῴκμι οὐνοιμί . 
“τ 

Μοχβῶν. ἐκ ὃ τὸ οὐακοῦ ΞΊρ, Ὠφοὶ δἄεργλονεἐμβαλέμοι τίω δξιαὺ 
λόγοσ ἰκ ἐν ἐμ ατεϊρωγέίαν. ἢ Καὶ ὁ δὐσικ υσοιροκ ἐν τὸς κύσονικαϊμοιφ ροΐσον μίτον λέγντον ὅτο γχκίν 
ρὼ οὖσ μὰ ὃν δία πδένὸ ἅλ Πρὺς δγός δὴ μ " ἐϑῆν ὁ μομουδηγίοις, 
Ἅο ὅδ ἐσ’ ὃ χαίρω ἐγ. Τίσ οὐ τῦσ' οὐν δον ἃ ϑύρυβος αἰθο. 

ὁ μοννιεζῶ τίω ὁμοιότητα Χῴλοιδο ρησμι δε. 68" οὐδᾷ ̓λουκϑρμ"πὲ δου» 
θαυμάζων λέγει. ὅον, ᾧ ὁ 

μοιῤτητος δὴ ἄγακοῦ ἐκ Ξα Α. ̓ Αἰωπράγμ α πρᾶγμα δ κυκίνητου μέρ 
ὡς ἡμᾶς ὀόϑειμεν λέγειν, ἐν τοις ΤῊ πο ςυζσίς ψρεμίς 

κατα φρονῶν Ῥλεγολδῷ, Ζας ἕκ ποὺ, Αἰα: μόμος τὸ ξυϑαδις σὴ κείμϑμος ̓ ᾿ αἷς ὦ 
ΩΝ Ὁ δεασότων. ΠῚ 

Ω λάθρα ἐσποιίν ροωμᾶρο. Απὸ ὁ ΔῊ τοχνῶν ὁ οσῦι μελθίλα μοὰ 
δξιω, 

ὠὔνενο. ὁταιεντοὶν οἱώτ, Τὸν αιςον ὀντοῦ δῇ ὶ ἑοῦ τοῦ σωρτέχνων- 
τίιο φασι. δὲ ταλᾶν ἡ Σίτησιμ αὐ τὸν ἐνπρυτανείῳ λαμβανᾷμ. 
μαψομαι, αὐτὴ το σβαν! " Θόνονπὴ, τογπτλούτωνοσ' ἐξός;Ξα "“μαὺ ϑαάνω ῳ 
“-μοω ἑαυτοῦ ἐν τῆσ' ἀξ, πίὼ 

«σ΄. Κἀκ μιμίνομοιτας Αἰ. ἕως κρίκοι τέχνεν σοζφώτεῤοσ'. 
ἔλεον ὁ ἀπασερματίζον Ἐτερόρτης οὐ του τότι δὲ ἜΤΗ ρέιν ἔδει ̓ 
λό. ἢ 7 

ὌΝ οἱ ὀνθροτοντεδ'. τοῦτο " Εν δὰ ἐἀχιάρεια, δ τιϑορυξεκῳ αὐρῷ Ι χοῦν 

οὗ Φυσιμ ὅτι ἡδομια ὦ ὡσουσ “ 

ΝΘ ὃ ἀπιασερματίζωμ. Αἰ" κείν σ' εἰλι ηὃμ Ῥαγς Μη
κομθρόνον,᾿ 

Οὐμοματιγίασ' ὥγπιρ φαμὶ ὡς ὧν κράγιςος τί τέλνημ.Σ αι Ψψιω! ὶ δὲ τίς, 
ἑταιρδιοσ' ζ4δ' ο.ὃ ὁμόνψιος Αι Οτιδὰ κοὐ τῆ λέν ὅρα σῆδες, ἐπέλόκψυτο 

δ ἱιαίσιοσ ος ξεριος χοὴ ὅσι ἡ φ' λουποδιυ Τοῦῖς καὶ τοῖσ' Θα λον Τύμοις 
τῷ ὑὐδαι οὕτω χρὺ δούλιος ᾿ ὑός 

ὁ: 5 δούλων ἐφοροσ. . ἐπεὶ 

δὲ οἱ δοῦλοι μάριξιν ὑπόκάνται κοὺ πληρῶ διὰ τοῦτο ὁμομαςιπας ὄνεν. ̓  ἡ ρουλῤμενοι ὠπᾶῖν 

ὃσ' ἡμᾶσ νιῶ ἐἰσήγοιγ, πιίζων που τπύνοιαν ὄπιν ὁμομαξιασ. ἄλλως. αὐτὶ “ΤΟ ὀπῶν ἑμό,νι- 

σ᾽. "ὡς ἔμπροϑεν. ̓  ὅ ὁ μάϑελφος: λίγο οὖ ὁμόδου λοσ'. σιτίον δὲ͵ ἐπὶ τῷ ̓μασιγίας: "μέλλων δὲ 

αὐτοῦ παυνϑοῖνεοϑοι περὶ τμὸς πράιαησ δουλικοῦ, ΡῈ ἀκούσοισ' δον Ὑνομϑῴου ϑὸ ρύβου 

“Ζτοῖ δ οὗ κοὰ ἑξῆς “αινϑαψειται. ον γα ὁρκίζᾳ αὐτὴν κατὰ ἊΣ δι ὃ ὃς, ἵνά ἔσεαι αὐτῷ περὶ “τῆς ὥϑον 6ο 

ἢσ΄. δεύα ται δὲ σωνί Τ᾽ εοϑν! καὶ ἀπὸ ἼΣ καϊμοιφράσιν, μέχοι “τῶ χὐλοιδορισμόσ., 

Νόμοσ' τίς θα ξρὶ. εμόμος ἰὦ «τῷ! ὧδι Ὧν βε λπΐονα αὐῖρα μ ἑαυ γον σιιρσέρψον, ἐγὸ τὸ 

παλούτωρος καϑέφειϑει Σ ἑπησιν αὐτὸ. "ταῦτα ΠῚ φέ ρε ἀσπὸ ἘΣ οὐ “Π "κα ἑῶμ, εἰσ' τὰ ΠΝ 

ϑξϑον. ἸΞ σλούτωνοσ' ἐξ. αντντοῦ ἐγ “τῶ θρόνου, τῷ τολούτον. Βαλαντιντῦ μοισ', τ σ' τῷ 

βαλωντια πίμμουσιν ἃ ἐν ταῖσ' φῴνιις ἀ ἀπηὼ ριῤϑμα φέρουσιν αὐ ρῳπο!. Ἰ- 

ὡϑ 



Ε΄ Βαηρὰ ΣΝ 

᾿ Καὶ Ῥὶσι πὼ Ῥαλοίαισι τ τὸ 7: ρύις, 
Ἢ Οπέρἐοἔμῴου "ϑληϑῦς. ̓οἱδώκροωμϑῳ οἱ! 

. τὸ ΜΝ αὐ) λογοιῖν, "ρἷ λυ γιημῶμοθι «ροφέν͵ ", 

Υ̓ τατρεμμιανσοινυκἐν όμεισοι σοφω τοῦ τον: 

Κάπου τίν είς, αὐ χε λοίρετον τῶ θ ρῦνου Υ 

ἵναξαυλος καϑῆςῦ ξανικοὐκέξαλλοη», 
Δι Μ αδϑ Οἱ 2λ, ̓δόδιμιος αὐεριόᾳ, κρίσέν “ποι εἰν 

' πέτερος εἰν τί τό χηρσῦ φώτιρος 
Ξα τῶν πρίνούρ γῶν; Αια δ οὐραϑιορ γ ὅσον. 

“Με τορι; 'λ δι ζκῆσοιν ἐσεροι ἔν βῤμαιλοι; 

Αι λί γὸν “τὸ χρυρὺν θυ ὡσιε Ρ̓ λα. 

Ξα τ, δῷ ϑὺσλούτων δρὰν παρα σίκδνοζωτοι. 
ΝᾺ )γ ος “ποι εἰν αὐ χέχαι μεῖλα δὰ κρή σιν. 

; Κάλε γλ» αὐ θὰ τέχυνρ"Σ ακάπει Το, “χπῶσ' 

ὧν τοῦ σρζῷο «λέης αὐπελαξετο Ζῶ 8 βόνου: 
Δα δὴ ̓οὐκύκεῖμδς"οἱλ᾽ ἔκυσε Αϑιραλο λδῳ 

ὄτι δὲ κου τῆλθε' κἀνεξα λε τίω ϑεξι οἰ. 
Κακῶνο; ὑσοε Χ Ρησεν οὐ χῴ' “του υϑρόμου» 

Νυὶ δέμελλεν ον ἔφη κλειδαιμί δυο, 

ἔφείρος καϑελιζαϑονκν μϑιραλχὰ λφῇ κρο Τῇ. 
᾿ς Ἐξων κα τοῦ χὺ αν εἰδὲ μή, στρὶ Τῆσ' τέχϑης ἢ 

Διαγῶμ! ἐν ιϑέφοασάε ἐπρόστ' “μοι πέδεμ: 

Ζ “ΤΊ κῦμα Κ ρίσοι. ΑἰραμΗς ἡ δ’ 0 ὀλίγον ὕςξερον, 

Κανταῦ)ς δὰ τὸ λει κι νηθόσυτοιι: 

Καὶ ν᾿ ταλαύτῳ, μουσμεν συιθιμήσυτοε: 

Σατίδ ̓μφαγωγη σουσὶ τί Ῥαγῳδύρνς : 

ΨΨΨ ἡ ἀπο τ, ΤΣ Ἂν 

Ἰώὼν αὐπιλογῶν. παρίστησιν 
αἰὐηρῦ, τὸ περὶ Ἰἧς λόγους στὰ 

πρόν. “ΒΝ οὐ ἄλλοι. βρεγέμε 

λοσ' πίω πίχειν φὐριπίδας. 

Α νμσμῶν. γραφῇ καρυπῶμ 
του τέςι "“ϑαλογιομῶμ. τ ὴ 
μαμηῇ ἐνῶ μα μϑν πρῦσ' 

πὸ μίλικ μαὴ πρὸς ὁῦξε 
λι "ἥν Ἷ αὐαδύτοϑ. μι 

ροσ'. δέολει μόσουσι λύισι 

δ δυ μοὺς δὲ λυγιδμῶν. ἀπὸ 

53. σιυυ δε σεοον “τοῦ λόγου. 
- » 
Ὑπερεμαίμησουν. αὐτὶ το λίσ 

αν ἐχαρησοον. τούτον ὃ οἷγον 

2.» ,ἐρέγονποι. Ἱνδπότε 6 

ραθῶσι ὡλεηῇ οντεσ' διὰ1: 

“τῶν τοὺς κ ἐκ ραταίε δτοι σ' 

Φόνγροι: δια βασλοὴ ϑύρῃ 

“δεν ς᾽ τωύϑει, ὡς λίαν 

“πινου ρΊ9 0 ( τοὶ χποιαῦντου 

οὐ ις δώμασιν ἐποιτηδιυ 

ον το Οὐκ ἐθάλλυ», λί 

θοιςδειλονότι ἀτοιἀκἐλιθοθο 

λῶ;» φισὶ πο "τοὶ ἐσοὺ: Οὐρά 

Ψιὸμ Ῥ σαν.ρυτὶ “τῶ χρλυ (ἃ 

μεγίλωσ ἐβόνσαν. Οολ 

γν Ἂ ν χρνσίνῦβι. ϑείκννοιμ 

ὡς πρδρ θέα ον. “(Αι γννο ̓ 

“τοὶ εὐθυῖδε πόϊσ' ἐκφνῷ κἃὶ 

ἐκαϑῦῖδον Φεοὶν. Κακᾷ 

ων ὑπεχώρισεν αὐτοῦ “τὸ 

θρόνου. καλλίϑρατος τχὺς 

“ποραδεοϊυκότοσ οὐοώλου 

ὸΡῬ ὑρόνον, ἀλλὼσ' σπβιαθι 

δὲ πμέμου αὐτὸν κυ ποκε 

γοράιότοι. Κλοδλιμίδε. βῶυ ἰοράτος, ὅτι ἴσως σιφομλές ἧδε ὅτος. ἀπλλών! }, ὅτὶ σφοκλέίες 

ὑπκοιτὴς. 18} ὺ αὔθον ,σεύψαε. δγαξαθειὴ οἰλοδεμυδεν, ὡς μακόζενον. «τινὲς ὴ ω νυν! δὲ Μμεδλε 

“τῷ κλεδομίδον φαεὶν ἐἰνοί. ἐφεδρορὴ ὴ ὁ μιὰ λανω ὀΑδίροσ ονγῖσ' ἀγῶσιν ἐσ' “δάχρνιφεύθοω, τοῖσ' ν, 

κῶσιν. "θεσυφοκιλῆς μιᾷ με ϑυρερα πεν, εὔας φιεβεφει δ6. ἀγοῳ (δος βιῶς ἐφεορος ἐλήφϑημοι 

εἴας ὸς (μαι Εἶον ζὰ χύρανν αὐτὶ τὸ ἐάσειν οὗτως, ὡς δύρι , αἰρτλὴ ἰαϑέζεοϑς: Μακιωγίσοισι 
Ἵν σραγωδίαν. Αομ λέγοσι οὐςὐ ὑπὲρ Ῥ ἠὰῶν ἐς πὶ αοίϊούριοι ἢ δὶς ἡ ἢ πιότέρων. ἀσ' φε ρὸ 



Α͂ οιφυφοουσ' 

"ὦ, Αλύουσ διὰ τὸ ἐπαιφωνείν Α!' Καὶ κανόμασ ἐξοὶ οἰσου τὰ “πὴ χεῖς ἐσῶν.. 

αμ νην τὸν τυμα Καὶ πλαίσία ξύμιπι σῷ Ὅλι μϑεδσουσίγε: 
ἐμοῦ “Τό ἱερείου, μθιὸν μϑ 

ον. ὅτι δὲ ρον, ἀριξοφαί Καὶ δγεεεμέπρασ “οὐ σφῆνας" δ γδονσίδας, 

νησ' ονδράμμαιτι δεδίλω κα. Κατήτυς βα σοι! εἰν Φησι το Ῥαγῳδα σ᾿ 

τοῦτο δὲ μύκλιτωι κουρῷ τις Η τοὺ ρῬέωσ δ δμαϑ τὸν αὐδιν λόν Φίρειν: 
ον» ἀπὸ Ξ ὁ κούρων.. εὐ αὶ ρὼν 

ἐθνετο. "μϑον δ διὰ Ἰὴν προ Αι “ἐδλεψῳοῦ οι παυρυδὸν ἐγκύψαν, κατω: 

ἀρμῤδῴνν: οὐτίαν δ. ἐπηζης Ξαικρινεῖ δὲ δὰ τίς τοῦτο ΑἸαυρῦ ὑτ ἂν δῴσικολ'. 

μιόντι ἷσ ἡ ον ὀσείγου Σοφών ὃ» αἰνεῖν οἰππορίαν ὅρῳ σκέπη: 

σι ἀπεδέδοκτο. καϑοίπερ οἰθαμαλοι σιμυέξαι ἐν αὐσ λό 
αὐτόςφασιν ἀρισοφμίνις. «ἱλ ὅυτι Ἢ ὼ ." " “ ς, 

λάϊλομαιν ἰχωγ, ἑλκύσοωισι Ζ.Π δ)λ οὐσῚ ἰσωσ' ὠόμι φε τοὺς “το! χὺ οὐ λους. 
Ἂν σφνηδ ̓ ἵνα μι, με Α ΔΛ ὑρόντε τάὰλλ ὑγεῦτοντο γνοναι “τέρω 

ἀφν ϑρόμ γροῦν ἤ Φύσεισ'πριν τῶμ' ἕντῶ τοῦ σῤδασοτῃ 
ὡτορεςμάα εδλε 

γε : ὑκὴ μέρ ὃς ἮΝ ἔστ ἔξ εψαν, ὁ 672} ὁ δὶ τέχνεσ ἐμπεηρος ἐν. 

ον. ὅτι μέον ὸ ἑε ρϑιον ἵλε Αλλ εἰσίω μϑῳ ὐσότον γ οἰδοατύ τοι 

αν, ππιρισοό μῦρον ὑπὲρ ἑασουδοέκωσι «λούμαϑῇ μὴν ἐτνε τον τ 
ἕ εἰς τοὺς φράφραι ἰκφε 

ρ᾽ μϑῥων. μϑιον δὲ ἐϊυλήθη 

ἀὴρ τὸ συμίβαίνοντοσ. ἔδει 

ὃ αὐ, ἐλαῆι ὃν ἴχὲν σταθμοῦ τινὸς ἀμ} “Τοῦ ὁρισμέου. διὰ τοὺς φιλοθνβοιῶτασ. δ ̓ φράγρις 

ἵνα, μέζουσ' Ρέμωντουιμερίδασ, ἐπεζφούνοιιυ ἐς ἐών εσ' σάν, διὰ “τῦ) μΕδιδνίβιν. ΑἌλως ἐαυτίς 

ἀσοίγ μὰς οοὺς ἐδγουσ' Φράέτορασ' ἡὸν ο᾽ ἡλικίᾳ . γγοομϑνον, παι βίοι αὐτὸ σ' ἐπὶ ὡρισμένῳ [1.78 

ἑερῶον, πρὸς δ ἔδει προσεί φν. 56, οὐκ. ἐξί μθορ ποῦ ραιλεῖν. ὅτε δὲ ἐνπεθέία Ἦ ὁερδορ ἐς “ὸν ζυ 

γὰν, περιετῶτεσ' ἐβόων. μον “μένον Ῥνηγδᾷλον ὅτι ἴλαΐ ὀνῆβι. πούρὰ τοῦη» οι ἡ λίγοι, Δ ἀφρμ 

τοτν τίω 4 αγωνόίαν, γρυ πές! πρὸς τὸν ζυγὸν προσοίξεσι θ᾿ σήσουσιν. Αλλως. ἐπεὶ ὃ ἀωϑιισι ἀροφέ 

ράν οἱ ἐἰσ' “»ὐσ Φρέγρρας γραφόμϑροι, πρόβαη τον. κ οἱ οἱ πρό μϑρον, ἵλερον ψμθον. μιξίονεδν, “ὃν θοοὶς 

τῆ μφαγωτνἐ ἐκαλῃμ. Τὸ κανὄνας. κυρίωσ' ὁ ἐπινω τῆς τρυτάνης ὃν. "κδὸς ἰσδτηστοι ταῦ 

τὴν ἄγων. Καὶ ταλαίσια: τοὶ ν᾽ ζύλων τετράγωνα. . πλιιίσιον Σὰ πσλινϑῖον τέράγωνον. Αφιὸ 
γῦρο, Ὁ φἕμα -σλιΐσιου τυιχρενᾷ “Τοῦ μηρφυνήμιατοσ: δάμετχρος δι ἢ ῳ ͵́τ κύκλῳ ἰμἐνξβον τ τ 

μρουσε, ἶσον γραμμὴ δ)αβάτης, σρφύλν. ὅπερ ἔδεν ὀνομια “πο ρὰ »»"ςα ἰρχιτέμαγσιν ἐπὶ τῇσ' 

καϑιομένισ' μολίξθ υτιϑέμενον: Οὔαρος: «σοεφύλην ἐπὶ μῶν ἔλουσ. οοὐδὲμ δὲ ἀἰδλοῖου “πριτ’ 

πὸ τὴ σιφά. ἡ δὰ τοὐτῶῃ δείκψισιρὶ ὅτι ππέντο δα, πεΐρσ' ὁξοτοι ϑήσετοι. Ταυρνθὸν. "ποιοῦγος 
γ᾽ Ὧ' φϑματι " ὀρηφορόροσ' μἰφῳλος. Οΐνη γοῦὴ ἀϑηναίοισινοὡς φαυλορ “περὶ “ποὺς ἀπε σ 

Ἀγ) ὄντωρ, ουκιςοι χϑσεν. Τοὺς Ῥχὼ ρύχουσ. ,"ρὺς ; προσέλονπαισ' εὐρασαίδαι “πονη ρούσι, 

Λὰ ρόνπετὰ λλῇγῶτο. αὐτὶ τὸ τοὺς μ κἤλους. ἀϑαναίους μϑν, σιυεηρὺς ἡγθν. ποναροὺς δὲ τοὺσ' :-σλεὶ 

σον: δ μὴ . ἐπιτρύψαι αὐ αὐτοῖς τίω ἰκρίσινιηοὺς δὲ ἀλλουσ' αὐϑδρωπαουδ, Ἀῇ γὸν ἐγθῃ πρὸς γ"αὐτίω 
ὑβύτασιν σὴ ὅτων γε διαυῦτοι. ὅτων ΩΣ οἱ δυαπότου ασον δάφωσι, δ Ἴ οντι, ἀπορτιϑῆναι, 
ἐπιπλνήσισι τοὺσ' ϑούλους, Ἵνα θᾶ ον ογερχῷσιν. 

μα 

Η “ἢν 



᾿ς Αὐῆδε 

Σ Β κ Ῥαλοι 

τ ΧΟΗ πουλειρὸν ἐριβρεμύτας. νὰ Ηπον δεινὸν «θιρεμέτασ'. 

κ πζόλον ᾧ γδυϑεν ̓  ἔξει. κορωνὶς ὡ ἀιϑισισμέλους 

ξ Υ ΨΜΡΟΩΝ ἢ " χοροῦ μοψορφοθικὰ πίοσε, 
Αἰ ἀν Κα ὁξ υ λ λον 'Ζέ Ρβ'! δῳ, ρασ περιόδου ὁμκοιουσ' τχον 

τὸ Θέγοντοσ' ὁδὲ “ταὶ ἘΣ τὰ μῶλα δια ρησ' “ε 

ἀντητέχνουντῦτε δὰ Εμόδον ἐσ ἑπτὰ ἰσέμιεξα.. 

ὥν τὼ ῥδὺ πεῶτα κοὺ τ.:- 
Μαμ' (ς ὑπὸ ὁ δϑεινῆσ, τὸ δπήμιππι ΩΣ 

ὁ μμιαταςρ οθήσυτοι -- ἀλλὰ τὲ δ ἐφθημιμφῖο, 
ἕσαι δϑυ ὗψι μόφ ,ωντφλόλον τὰ ὁ δὲ πέμπε περβημέμεῦ 

Κορυϑαδολοὶ ν Εἰκ ἡ. ρηνταὰ δαῦτερ ̓ κα αρῇ 
7 στο χδὶ ἕκτω αϑαππήσι 

Σ κι νδωλμιν “υποῶραιξϑνι 0. ἐφθνμι μιῇ. τὰ δἰἵρδυμα 

Σ μι λνμακ το τίῤγωμ ἌΑκοΝ ἵϊκὰ ἐφϑνμι μα δὺς 

Φω τὸς 3 εἐμίω ομᾶμου, ριπίδεια «μεγοῦντοι ̓ ϑῶ 

Φρινοτύετο ἀδο μοὶ ̓ ρές ᾿ ᾿" κὐχξίδνο δακπυλικὰς 
; ᾿ “βαμίφεσ. ὥονᾳ παντούμε 

βεμαϑὴ παυβα ες ας Φῷον κοὼ γα Ῥοχκιίιόρ δγ-- 

Φρι [ξασ δὶ οὐὗ τοκόμου λοῶλάσ'. μεν καιτοιλαικτιβεόμ. 
Λασιοιύ εν αι λεήπων, Η πυυδεινὸν ἐριβρεμύτο σ'.ὃ 

Ι αἰγύλθ'πρὸσ ὡὸ ἐροντῶ 3 

Δερ ὃ ἐπισίου! ὡ ξιυκγὼρ 2 Δρδ ἐ ἡματ Γ δι οομαππῶδεσ' 

διαλκάκδν διθυ μά Ρ χα 

τ προμηϑ. "χθονὸς δι ̓ἐστη 

λουρὸν ἱκοίδρ “πέδον. σι δίω ε εσ’ διμον ἄραγν ἐσ ε ἐρημίαν. ὑφείίςε. σὲ δὲ ̓ χ ἡ μύλάν ὑ. ἰολάσ ἃς 

συ , πιύτὴρ ἐφᾶτο. Ὑνδὲ πρὸς πέβαισ ὑψηλοκ ράμγοισ' ὃν λιῳ ργὸν ὃ ὀχμάσει, ἀδὰ μανπῖνῳ ν δὲσ΄ 

μῶν “ἀρ Ρ “ἠκηρισ' πέδλωσιχοὺ πώλιν νἀδωμαντῖνυ νῷ σφινὸς, αὐϑει ἰδυγναῖθον σέ ἔργων δαμαιξ, 

«πευϑστίλ, ϑΐρρω ϑψωσ. Θάωμντος ὀδύνταισ. ἀσπὸ μιυτοι φορᾶς ἔπε “Ρ Χο! γὼ δὅχαν ἐσ' νὰ 

Χμ Ξγασκθυάζωδγον » “ρίχσι ισφοβνοϊ)ὴ αν ἐγ ἡ ποτ βαθμοῦ): Υψ λόζωντε λόφων. “τὸ αἰγῷ 

λου διὰ δ ὑψηλόν. «τουτίσι μυτείρων. μεγώλων. “χαρακτιρίζᾳ δὲ ἀμφοτίρουσ' δύριπσίδευ να 
φύλομ. Σκινδαλμῶντε παιραζόνια. στο νδαλμοσ ἰυνρίως ὁ περὶ ὃν Φλοιὸν τοϊιαλάμ» 3- 

σμαυἀγαξόψια δὲ,ο δον κιρϑιρω δα ρυβρίβελα. «“)ὰ ὀρβοχὸν ἑλίι δ ϑμα.ὺ "Ὁ αζω φα ὑπποιύτού ΕΥΥ 

θμαῖδον τοι  τομ. ἄτι “ρακεκενδωορυμῆβον. Αλλυς. ἥθαξονα κινδμρείδι. «πὸ δ τράξονος. κε ἐὺ. 

μέρος τοῦ το κινδμμιϑύᾳ: σμιλϑύματα ἡ τοὺ ἐκβαλλόμϑμα ἀπὸ σμίλισ. αὐτὶ 1 πορδατλυμμμαοι. 
ΠῚ ἐρεϑέσμα το. ᾧ ρυγοτένιγονο. υτοὺκ Φλαύτο φρονὸσ' σείωταινο ̓ ϑβο τό σιυτε ϑοῦ" τοςοὐραλαν “τοῦ 

τω δὲ λέγ ἐπειδ "» ἐτοισόνόμασιν αἰφῴλος ἐμέχρν» κτύπον ἀποτελδσι. τὲ δὲ ς ζῶ φωιδσ. ἀμν 

νὸ μοβου τουπῖςε το δὐραπίδον ἀμνομένον πὸ ὑπσανβαμοψαι δ" ματα τῷ Ρονοτίν "αν ̓ανόρὸσ' 

; τοντέςι “Τῷ αἰγῴλου. Φρίξασ Δ. ̓αὐηρκόμου, ὡσεὶ ὁπιν ὀραϑεί σ΄. ὥςπερ οὔ συσ' . πῶν δύ τίσι 

σευ! ὀν κα τῷ Ἑλκύται.. ἐσ' ὡδὲ σύρων" ἐγϑρ ὁμοῦ ὑ ἀμφοτίρασ τοὶσ' ὁμεριϊιὰσ' ἐϊιόνασ'. πίωτε 

ὑαλ τῶ δέον 7υσ᾽, εν πρδλασιαύχιμα ρίπτουν κοὐ τίω ὑδὶ το συ. 

ξ 



Αριουφαουσ' 
Γομφοπα. ἀκριξόστε παι. " Βρυχύμϑῳ ὁ δ᾽ ἥσεϊ. 

νσυιύϑεται. σκλιυρὰδῖλον 

ποιὸν Σ μὗ καί ρφο βημιαχου)ϑριφ ὁπογῆ 
αϑύαι σανίδεσ. Πιρμακησὸμ εἰπποασῶμ 

Γ ναϊιηδδὲμάπρασῶν:ἀποασῶν Γυγεμέ! φυσέμαπε, 
πὸ « ! 

παρ ἡμεουτοι, ὥς πῆς πίνα - Ἐγῃς μδῳ,ρομοτου ρεῶν ὑσῶν. 
ἰμασ' ἀπὸ πδλοιων.οὐχὼσ' δῦ Β ὦ 

οιταίδησ' σικι μδδαλιμούσιοαι αἰστινίξριαι ίασι, » 

ναίεῖδες δὲ οἷ μιυγοίλιε! σρὰ Γλύστ νυλιόσομδῳ μφϑονερουσ' 

οἶδες τπρ' τσλοίωγ. δἰκίω Κινοῦσοι χίλι νοῦς, 
σαινίσῆον τΑ᾽ ἐἰωνεως ἀπὸ βεμαται δοιομϑμη, 

ἀπωλϑϑων οὖ τρικυμίᾳ . 

Γνλοᾷ Φυσήμιατι. "μεγλῳ Κατα λεάϊολογήσέν, 

ὥσπι σειομϑμουσ' ποιθνιάρ Π Λένμιο γων πολιὼ πόμοιᾳ.---τὶ 

λεία κα ὑπύροια ὁ, ὑταῦπνον Εγϑυ κἀν μιεθείην πὴ ϑρόμου ̓ μὴρ οὐ ϑέ τότ: 
“μου χὰ εϑρίω σεῖς 

“ϑ:ι τίω γῶ. Ἂ Κρόδων δ εἰ εἰμο ὩΥΜΙ͂ τούτου τίς πέχνη 

Λἰασιιχβ πίνῳὀσκίσιἀφλ ΔΙΑ ρῳ λε πέσε αὐ ϑυνᾳ 9ὲ το λόγου: 
λώνιοσ' δὲ ὀξωωᾳ. ὡς ψιλί. Ευ-Ατρσεμνιωδ τοι πρῶ τομ ἀτε Ρ ἑκοί ςΟνΤῃ» 
λίαση δὲ, ἀζὰ πέτρι μρϑῥη Εἰ ν τοῦδ’ Σαγῳδγαισιν ἐ ὑτερεπένετο: 
Θλόα. οὗ τω λέανται, , 
ἣ γιῆτι ἀρράγιλοι ἐξ Δι"Ωδιωι ἐ μὸν! αὔοῖρ νομὴ μερίλει λίαν λέγε: 

κοδοὶ λίατοιπολι λίαν Διαλλὶ Ἐν Ὲγ ῳ ὁ δου τοῦ σον κοὐ δνέσικεμέλαι ἥ πσδλαν, 

ϑραης δὲ, ϑμίσθορ λεπεν Αὐϑρωπτον ΟΣ ΎΡΙΟΤΡΙ δ᾽" αὐϑαι δέρομον . 
σφύέμα. ἀφ οὐρὰ ἰίαι ἔκοιτ᾽ οἰχά [λιν δυνά ρος τίσ αν λὼ ΤῈ εὐμα: τ 
λυπεοὶ, λίασοι λίωρνται- 

Αἴ Δλωσιλίαν “ἐκ πεῖ ἐμὲ 

νι (ἃ ὀλιοϑηραι γλώσσον. δγ ὦ, “δὲν τοῖσ' λόγοισ' δα πόφυκ το. Αὐλλως: λίασουόκ αλοῦσι ε,του δ ίφὶ 

μῶν ἱκαλουμϑβους σρνφροὺς ἀοραγλουσ. οἱ τοίοῦτοι δὲ͵ δυφτροπικοἰεισιν «φἸρλποιϊζεγιλέε 4) 

τίω δυριαῖδον. “πρὸσ' δα αβυξαί μονα κοὺ τὰ λονπεὶ ὃ κινοῦσα χιλινοὺς ενπὲ « Φϑουνφουσ' δὲ 

ὺς  φϑονουμένου “τῷ δυριπαῖδον ἱαὶ ἐσιφίᾳ. "Δμολϑέν δὲ δγαμῷζουσοι. ΓΙ ἐοῦσου. εἴα τα τιμιονει 

τὰ αἰφῴλου ρἡματα. ̓καταλεπτολοπίσει δὲ, τίω “τῷ αἰφῴλου λε πολογίαν “λεπτῶσ' βασαψίσει ὃ 
ϑύρι αίφης: Γ'λδυιμόνων σρλειδηβνονοτοὶ : γὲο»νιεῦτα βέμαπα μυταηρῶλον ζι χοῦ. “πόνο Ονυί. 
αὐ μεθώιν. Ὑράφεται κοὰ  μεεθεϊμίω. "κορωνὶς δὲ ὠσιόν τοι μ᾿ ὑποίι οι οἰ δὲ Ξίχοι ἰαμβικοῖρὶ 

μεβοι ἀκατολικηο Με ὧν τελϑυτοῖιοσ. ὕμεις δὲ “τοῦῖσ' μούδεισ' τὶ μύλθ᾽» ἐπαόσουτε. ἱπλ τῷ ῷ πίλᾷ 

κορον ς. Αἱ, ϑοὶνᾷ γα τῷ λόγον ὃν λέγφώ ὡς 5 πριρα χω Άσεισοι" τῷ ϑρόνου. φάσκων ἀρμίσου 

μ ρό ων. Αἰυσεμινωνξτοι αὐπὶ 5 ἀἰπὸ γοξνστιιι σιω στῶν. ὑῆφηφανέι τα “πἰλινὸ πρέποι ζῶ Ρ' σεμνὸ 

τῆ τοσ' ἃ «δέκα, ὑνολυ ἐστω τοῦ αἰο λοσ, ἐντοϊσϑεάτροις Θἰστων. Α͂ γριθποιὸν ἄγριους Εἰσοί το 

γόντοῦ κοῦ ὦ μοὺσ' τουδὴ ἥρωασ'. Ασύλωτον σὕμαιφρίι χοσἀθυρῳ τον. 

Οἱ δὲ 

ἐμὧδ 



Βετῃ δι λοῖ 

ξ Απεριλολιντονικο μηρῷ ακελοῤῥήμομα.  "Ἑ ο δέγραμματικὸὶ, εἰπύλω 
Αι Αλιϑεσ ὥ αι φλοἰρουραίας θεοῦ. σαν αὐτῇ τοῦ αὐκωγίκονον. εἡ 

“πύλ᾽ μιϑέλον μὲ κλινά τῷ 

᾿ς Σὺ δήμεταῦτ' ̓ὡσωμιυλιοσυλλως τοῖδι: γου μῦρον μὴ δὲ κρα του με 
Κυν “]ὦ 701ς μα οἰκΑ μοι ἐῥαήϊαδα, ψον. Απϑιλάλντονᾧ ὍσΨ, 

“Ἰ ρ 59 "»" 

Αλὰ οὐτι ας Ρ ταῦ τ ̓φβεῖσ'. "Δινπροῦ σ᾽ αἦρῳ λε" οὐκ δὐτωλαλῷ τρξομω νι 
Κ “χνγαθ ἰκελορ ρήμονα δέιβα ρυρρὴ 

: αὐ μὴ πρὸσ' ὀρπὰμ «σλαϊχνα ὁρμήν κόχῳ - μονα σκλερὰ ηὴ σιυδεδὰ 

Αιον δῶτο, ΟΝ "γ. αὺ τοῦ τον ἀτρῴίνω σοιφεῖσ ᾿ϑῥα᾿ ἐπε λέαντοι. φάκε- 

Τὸν γ» λοηριὸν, οἱοσ' ὧν 9 ῥαστοθέσρεα λοι καὶ τὰ βαρία. κρῦσωνε- 

δι,ἄρυ ̓ ἄρμα μέ ἍσαμΟΙ ποῦ δες ἐξεμέγκατε λάλμα φορτία ΒΡ Ῥβ Ὥυλων. 
Ἀλεϊώξω ῳῷ -ρῖ «μέρωτήσει. αὖ 

Τυφωσ Ὁ ἐκόαύνάμ πακρασικ θ ἀζετρν, εὐ ὕτως ἡ σύ, «τ δὲ λαγα 
ἁνῶκρυτικὰς [τὴ συλλέγων μονῷ δίας - νοπώλιδος ἡἧὺς ἰὦ ὁ ὃ εὐοιπί 

Γάμουν δοἐνοσίους εἰσφε ρων εἰς τίω τύχη, δησι, ἐλί 4 θ᾽ Φισινε ἄσ 
ὃ μπΩ ῬΕΛΘΕΙ ποιρὰ ᾧδὺ 

Δι ἑσίλις ὅτοσ ὦ ὁ πριν τίμητ' αὐρῷ Υ͂Σ ἀνά ἰμι ἀφ Σινα φλϑα 

Ανὸ Ὴ χελαζῶν, οἰένεριθοναῖδιν λαωΐας θεοῦ, βαρυτοννπτίν 
Αἰπιὰτὸ σφουυηὸν ἐξ τροο μν, εἰσω ῷ ρομ εἷς. εν δῥ ἄλιϑες, ἀρουρκίς 

: ας δὲ δν ὅτι ποὺ ἡ λαΐχωμα ἐκ 
(ὶ ὥς φυκήκῳ 

Ὁ τωλοποιν: ὁ δὲν "τήλιφοντὸν 

βασιλέα μυδ᾽ “πωχὸν "εἶ 

σοί. γπβνὰ; ὁσυλλεκιτζδι δὲ ὁπολνλοήας σιυνά των. Ὃ “αἴοι ιοσυρρα ππιῦα δὲ, ὃ τοὶ ῥώκν συρβουσπτωρ 

( οὖ δύων του ἐασιλς ἢ ἥ ὃ τὰ Σ πξβάλλων πειντῶν συλλέπον τ οἰκξια ἑαυτοῦ  λογζόμθμθ᾽. 

Σ΄ σλάχναϑερμίλεν. ϑυμ δσ' γίρ ὅ2ι ζέσιν τῶ περὶ τίω ἡ καρδγαν: εὡματος, διόρεξιν αὐτιλυπήσεωσ' 

κινούμϑροσιὶ ̓ δ ὀργὴ οναυρλοιῦε - κότος δὲ ὀρ ἐνμὸν ἁυλτηροὺ σοι: μίώ ,σ' δὲ ὀργὴ σ᾽ ποολοήῳ 9 

σιν «ποτιθε μόψα. χλθ’ δὲ ὁ ρηὶ δγοιϑον' στο. εδρηὶ δὲ τω ἠυμία τιμωρίας τῷ ̓δυκνκεβαι δυίεοῦν- 
τος “ἢ Ῥλύπεμι ϑὑπολψεως "ΤΩ δι πορξίαϑρνι «ἡ Τὸν γχυλοσοιόν. . δγιὰ τουδὶ τρδρ! βε δλεφόν-- 

τίω. Φιλοκ τἠτίω. πἷλ εον. Α͂ εν ἃ ρνα μέλαιναν. ὡς " αὐτησ γροιϑῥες θυσίεισ' ων το" 

Φωνι, οὐ τῷ ῷ ληξαν πτοὶσ' καταιγδασ'. ἸὙνφὼσ πυὼ ἐκξαιν. διον ἀνρόως ἐκξαίμψάν μέλ: 

του δὲ καταιγόθδεισ αὐὐμουσ, τυφὼσ᾽ν καλοῦσι. τούτῳ ̓οὐόμεζον μέλαναι ἄρμα μα λος ζ4 ». 

ὅὁπῶσ' δόξῃ Ὁ πνῶμια, ἐσ' ὧν αὐοῴλον, δὲ τοῦτα. Οἱ ρντικοὶσ μϑ. "ον γουῷ γἱσκριον, ̓  

κῶρον μόνῳ ϑοιίωτοι ἐποίησε. χὰ οἱ μϑν ἐσ πίω ἱκάρου μονῳόγαν ο τοὶσ' πρησί.- ὑρασύπερογ Ἃ 

δοκῶ ἄνα ὁ πρὀσίναην. ἐἀσπὸ λώμιθ δὲ͵ ὅτι διυύα τωι δὲ εἰσ’ τἰω ἀφόπεμ. "πίω ων τοῖσ' ἴὰ μῆ 

ταῖς θρῆμθοι ὦ ἀσήγοι γι πὸ Ρνϑύουσεμ- οἰμεϑμ δὲ διὰ τὸ οῳ Ὧ6) αἰολῳ «τιμαλίδασ' δὲ διὰ γίω͵ 
ον τοι σ' ἱρισὶ μίξιν πὐριζρυνδ', Σ πρὸσ' ὃν ταῦρον . Αλλως. ἐκ μὴ οὑτῷ «ἰόλῳ [κανεί λυσικ 

μακαρίων ̓  ἀρτιρσς δανάης κϑὸ μεγα ρἕωσημδ' ἀδελφῶν. εἰδοίιᾳ ποὺ τοὶσ' σα λοιμός ππῖνυ δια 

ἧς ἄγχι τοῖς ἀδολζουῦσ' Αἰ εννοϑε. ες 
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- 

ἵνα μὴ "κεφαλκίρι ανντὶ “Τῷ ἃ 

ἕκχι ὃν πάλεφον. οὐ σεν ἵ 

Αριξυφ αϑουδ 
δ ᾿ ᾿ ) 3 : ψ-- Ῥ 

"67| ἀρξίκη ἧς πίθος ἵνα μὴ ὌΨΑ λαίῳ Ἂν κ ρόται Φόνσον βμα Ἢ 
ἐδραμαηο ῥπισε κρλοσειῖν. 
κὴ γάμον " αὐοίουσ :ὦ 4 Θέψωμ ὑπῦρ γῆσ' ὐκλαν ἣν τήλεφον 

" δαὐτεω ἐραιδῆραν μὲ Σὺ δὲ μὴ πρὸς ὀρηὴν αὐ ἀλλα πραόνωρ 

ὑπανλύε ὃ ὃν ὁθησ δι’ σ᾽ ἐπε Ἐλιγχέλέγῃ νυλοισιρθαθς 2 οὐηρέπει 

πολύτησξος μια ὅβαμα ἂν δρατσποιντὰς ὄναρ ἀφτουσώ λεδκς. 

ζέων. μὴ δωιυ ϑέδσειψ δὲ “χε- Σ Ι᾿ δὲ) 

Δέσοω σὸν ἐρωτῶ διὰ πίω ,., ὃν δϑος ὐσῖπρ πρίνοσ ἐμπρη ἐς βοᾷς « 

ἐσαυλυΐτον σῷ ῥοσιυνίω ἕνῈ τοιμιδρεἰμῖ γϑγ κούκανα δύομαι ὃ: 

ἀγλόν! χελσοοϑι, Δακμάμιθς κρεϑο πρότερος ἐμχούτῳ ϑοκέ! 

« ἀρρλθ αι φεμῶνμις Τάσσι: τὸ μέλυντα νῴραφιι, πραγῳ δὲ Γ᾽ 
φευλιμον (δὰ 6 ῥαφαν!, ἰὸς Καὶ νὴ δύα ὧν πηλέα τῇ, "δὲ "ὸν αἰολοίς 

λέως δειπνοὺνπίζιν, κε Καὶ ηὃν μελέα ΡΟ» "Τὶ μάλα ηὖν τάλαεφον. 

φάλαιον ὅρα θεν δε. ̓ ΔΙΣὺ δὲ δὰ γῇ ( βουλδ 4 “το! ϑινλέγ᾽ οὐδῳ ἴλε: 

φ»"ὲν ἐγκέφαλον." δ) ἐό ΑιιΕδουλόμημ μῳ οὐκέρι {ῳ θα, δε. 

το τα δε ὸν τήλιζφονκομῳ Ουκίξ! σὸν γρύδην ἐπῶν ναδινεδινγ, 
δῶ. ἧς πρὶνοσ τὴ Αμότι τρίησις οὐ κὶ συιυτίθρη κέμονν 
πρῖνοσκαιοβῆθν ψόζονοι Τούτῳ δὲ σευ τίβνηκῳ" ὡς 9. {ξ4 λέγᾳν: 
8. Κάτι μμίλα ὃν ΠΣ 
Ἅεφον. ὡσεὶ λει. «πρὸ ὃν μον ὄμωσ ἐπειδώσοι δοικέ, »δρεἱ «ταῦ Τῶ Ἀν 

μῳδεὶς τάλεφονθι μέσιν Δι ἴϑνωλι βανωπὸν δῴροτις κα πύς δότω 
φίρι. Οτι μπρὶκσιρ, οὐ ὅπως αν ̓ αἰξωμιαν πρὸ ΣΝ συρμημμοίγων ζ 

σιυνηένντον “ἐπεὶ “τὸ αἱ 

ἈκοΣ ξιμιδέσαρτο δι δι“ Α͂ λ γῶν δ καὶ γο τῦνδε μουσμκώταυτου . 

σηίρ. ομψωδεσ δὲ τοῦτο Ὑμεῖς δὲ ποὺς μούστως “ὶ μέλον' προσ ἀσουτιοτῖ 

ὑφ": Ῥκ Δα ᾽, κοὸ με ΧοιΔιδο' νέα πκρϑένονα: "ναὶ 
πὸ θαύατον ἀἄϑονταισοίποι Μοῦσοιν λυήϊοόγους 

ἡμᾶ. Τούτῳ δὲσιωυτέθνν 
ἐἰλουδνα ἐν δοῦν ον αϑιοῖς Ξι )ετοὶσ' Φείναν, οὗ ; καϑερᾶχι 

ὐθοίδε ονῷ ἃ δα "ἡ ἵξφαυδ ἀνδρῶν ννωμοτύσω 

ἐνμμαλον' Ὑμῶν δὲἐπως, , 

μουσοιισ' πρὸς ἐν "Ὁ βόν: Ἴσον Ὄρλπροσοι σξζ:γε ὑρὑπογραμμδετισῶν. Διῤσενγέα. κορυνὶς Δᾶϑε 

σισἘ πωδεριΝ δεοὶ “ὁμετωτίω ἱορωνίδα τίϑεοϑε ἀκκώλων αὐαιππριςεϊιῶν δὴ διμιίφωνέφονμιμε 

γῶνητι τὸ σπεριήα δὺς ὦ ρας: ιχρίδετὶς ἀ ρτίας αὐτιαστιςηὶ ὧν ὅμι ολίῳν φωι "Ὲν τετορηρυ πῆι. 

πεντα συ λλαβοτολ το ζ, σποδεκ ρου ια μιβικξ καθ τῶι ὀγρᾷ ἐφϑεμιμφοῦσ. ΥΥ ῳ ῥκορωνὶ ἑξῆς 

δὲσύφημιαίμα τὸὶ περιίιοπὴν ἐμὴθβιῳ ὃν. ἐδ εἰλοι 'αμβι ἰεοὶ 5! ἡμεξοι ἀκατοίληκηρι δείκα ὡμπελαα 

τάμος ὀρϑῶς μὶλ ἐγλεῖν ὃν αὖ ἅπτωμι ΑἸ λόπων. ὑπ χυλξον σελ λάγραφοι, Τὰν μωτύπων. ̓ββανθσοὶ : 
κόασεψώμιοισό)ὰ δ᾽ λόγων τυπαϑωιυτων. ΕΣ τύπου αὐτοὶ σ' τοῖς υφερν καπαλιμαπινόντω . 

Ὁ 0' πσ' εγώ μαις ἀλλήλουσ' ,τυπτὸμ τῶν. : Οξνμφίμνοισ. 



ἐραβς, ΕΜ ΓΤ τὰ ρῶς» Γ᾿ ὅΞ 

δὴ» Δ ο 
ΓΩ͂ΣΙ ἝΩ 

Ὁ. 

᾿ ᾿ 

Διώαμιν Δαινοσεξτοιν σϑμεὰ ρνέ- ̓  

Πορύσριιϑε ξήμιότοιο  ΉῊΣ 

Παραπρίσμα ἐπῶν ὙΟ νἀ ἐγ» ΚΥΨ 

ὁδεσοαίας μέρις,, " Ἰ  Αἱ 

Χωρει: πρὸν φ γον ἀδιντὰ ἔ 

Δι-Ευλεϑεδὰ ἜΣ σδωτη, πρὶ β ποῖον λέγανε: 

ΝῚ Δηρμτρ, ἡρίψασει φύθε ἐμὶν φ ΠΝ 
Εἰνίαν μετῶν σῶν οἵ φιο Ρ ψςηρΆ ὡβε 

Δι οῦϑυ- λαῶν δὰ Η εὴ σὺ λ᾽βανωτόμ' Ευ καλῶ 9. 

Επέροὶ γγείσιν οἷσὲν ὕ: λομοω θεὰ... 

'Δι ἰλοντνέσσοικό κα ημεδόκοαν ἐν; Ευ-ὦ μᾷ λα. 

ἑ Διοἴϑεϑιω προσούλου πὸϊσιν ἐδνώποωις θεοιτο 

Ευ. ̓Αἰϑὴρέμὸν ἀὀσικ ἡ λκοκυιοὸν πλωοσῆσ' φύφιτξ,. 

Κα ξιωωυσιδ', "μὰ μι  οτήρεσ ὀσφραὶν τήοι δὲ," 

Ορϑῶσι ἐξέχον ὧν αὐ ἀπὼ μοὶ ΜΩΝΝ 
Χοικαὶ μὲν ἡμέδ ἐπειθύμούλϑ. ἀτὴ ὅρον Ἄλως 

᾿, 

Πυξροὲσοφ ον ἀῤέξβοιν οἰκοουσοι!,. 

Τιμὰ λογωμέ ἐλῴαν ἐλφρν, ἢ ' 
ἔτ τε δαίαν ὩΣ : 

Γλυΐοσα μιϑιὸ Ὁ ἡγρίω τοι. 
Λημαδίοὐκώτολμον ἀμῷοῖν, 

4 
᾿ ᾿) 

᾿ ᾿ 

ἥαςΣΣ " 
Βαΐζαλθε 

ὁταν εἰς ἔριν ὀξυμερόμνοις λα δταΝ ἰδ λα 
ἔλϑω σι φεὐλόνσ ξὸγ5 υλν δνὰ απ θοῦ! 

Τεσρλαδηκασιν αὐπηογοίωσέδι. οι ἄβο, μΟ 
Ἐλϑυτί ποψό δα. “«ὑλὸ ἘΠ τ χω. ; 

πῶ: 
σανζγόσυν! ἐλθυσινιοῦ ὁμδὶ ΑΔ 

Οβυμφὴ μμιψοίᾷ. πύρα ὑσιαν 

ψεασ οὐρισικοῤϑμοισ, 

στέζρέσι. ἜΝ τοὶ 

"ποι ρα πρίσματα “τὼ κὖν 

Εὕμιατοι πρὰσ' τὸν αἷὸ ἸῸ ' 

"τὼ δὲ: πειραπρίομά πρὸσ' 
“ἐνεὐρι-αἰδιν λυπολογούγα 

Δήμηπερ ἡθρέψα, 

μομδρλύλοι ) ὅπιεῤτ'. 

ἀλόυσιν ἰοιρυπελξηρσοὶ ἤρα, ; 

ματω πορλφῴλου. ἔσει δέ, 

Ἴο ὑποσαίοῴλου φἦν 

δὶ θὰ στούρουντῆσε!. ἀποεφεφό. 

ἐϑιὸς δὲρυαπτουριυπου μενος: 
ὁιυρναῖδες λέγ δικαλὺς. Ἶ 

ἕτεροι γἱρ εἰσιν δισιν ν ὀὐγόβιοι- 5 

ἀιτεδὴ σωκὶραπικδσ' ὦ ν "πω ; 

να Σ σδωβιόνια ἰπσλαδσενν “ εἰ 

Ἶ σἰσιν! δε τοις θὲ διρυτινβο’ δ: 
ἢ «; 

ρλϑεοισ᾽ δυὸ πιϑεασιν ἕο -ΤῚ 
,“ δΦῶ («ἡ , ὙΠ ε 
δ᾽ πη ϑιι6δ} οντὶν ες σοι ομμοες. 

πιεθνθν- ἽῸΝ "ϑὰρ ἐμὰνβιό- 

ΠΕΈΜΕΝ Ἡκδίσο ραλφησίον ἵ 

νι φίλαις μα ὁ τέϑαναππνο 

ἰώ: “μὰ ΝΝ “χίθ». μὰ ἐν ὡ 

οἷ λῃν τὴ ραϊυπηρίζᾳ. ἀὐδῆμε ; 

αῖδαν. ϑδεαάζφορον᾽ ὄντα, ἢ 

“πἰ τῶνδε ρα ὄνομαν ἰϑρὸ 

φιγΐ δὲ, ἀπὸ τρρρέφᾳν εὖ 

Ὃν νὰ ποινουρτϑύςεϑοιιμεν: 

Μτη ἡ ρδο᾽ δὲ, ὀσῴρανπήριοι, 

᾿ὡσ' διινγελούρτων τῆ χω 

κτήρωρ ἐσ' πίω. φώμίω ε 

Καὶμι ἡμᾶσι κο βιβλ ἀἰϑεῶ “ρὸν ὑπονδὶ,, ὅτι προτίθεται φὰ δυϑλῆσ' ἐἰμμκύλων Ῥοχαῖ"- 
Κι "πω, 

ΓΗ ὠντὶμῤ αν ΓΝ -. ᾽" 4. δ΄. 

μἰμε “λιω τῷ πρυρίετελ ϑύτον Ἰλωμέφω ἀκαταλίατου ὕνηρς "πλτελστλ κὸ ἐρῶν!ρ, 
εἶν. εΖ.. δήμεφα. ἀκα τοίανκτωτοδέλλαίφϑα.. 

“τ 

Καλϑς ὅτι ῶ γὦ ω ἰαυλῷσ, Ἃ 

Λόγων ὑμμέλφαν. ὅτι κατουχρησίκῶσ' νι »τίὼ δὐρνθμίαν. κυρίωσ' δὲ ̓  μετῶ μέλους ὃ βλόσις; τρας ξ 

γκημοδε, ἐπ δοτοὶς ρὅσεις ὑπὸ Ρχέσις. 

“ουτοισ δὲ δκίαν δδὺν, ἐμυπειρον." αὐτὶ το) Φιλονάκον - 
Δαΐαν δον. ιἀηφμισικίω. ἀμπειρον ἀππότοῦ δαδνοθ! οἷα 
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ΤΙρυρδυκ οὗ οὗ οὐν. ὠβ “᾽δ΄ηριν Ψ 

«τοῖ!σ' προλέγάρα ἃ ς ὀρλάξας 
λὐγῷ ᾽ μύλλοσι καυσαῦϑου 

οὖν οὕηος τοῦτο “ποινξο, 5 

Καπερῥινερᾶμον. ἀξεσμοθ. 

νη »γοῦδ, ἐρχιλξον πύκα 

γι; ϑἰρέγουσιν δουτελίσι 

ὅη, ὑβοῤσελίζομον πῇ οἰνίο 

Α νδοηφύμνοισ. ̓δυσιόλοισ - 

 προῤῥιζοισιὰ μυγοίλοιρν:} 

᾿Αλιμδέρασι σιναπυγλαρο : 
φιίξ,λεπτολογάσ. πλοκὰς φ, 

---᾿ οὐριπίδον: 

Ἀλλὺς τάχει. “ἀιϑέσι, δ, ολ᾽ 

ἀμοξαίασὰ ἰκείχων ἰαμθι: 
(κῶν ἐκ σωναῖ, τείοον πεβο 

μύβονκατο λιετικῶν ἐσ, 
ὥρτπιλθυ τοῦθ, πἐπτωκερῇ:. 

ἕω μὰ ἱαϊεῶν οὐχίθν ἀλ. 

λὰκίος. ἐπαὐτο πελάσι αλὰ ̓ 

“ζω ΠΩ 

οἰστεγεοὶν ἥδιως «φιλ ἐξέ. 

ΚΙΟΣ ὀφριμύνγοσ' γνῷ ἡ δίφεν : 
νἱγον λέγοισι ὃν Φασὶ Ζ 

“ “ποιντίω “ον δὲ ὑπ: 

νοῦσιν ἐσ τίο) μελόσειΐ ἴον οἷ 

μμω» ἡ δὰ «φυλοῦσ ἡγτοσ ; 

αὐτοῦ, μνημορϑύφ δάρισεφά 

νυσ᾽; ἰώ δὲ προ. δοέθῳλου. 

Ἐ γκαλνάασ. ὡς οὐ τὸ) ὄσφὲ 
ρον χοσ' ον ,φράμασι, ετιψαῖς 

Αριουφαύους - 
Οὐυδακίμενοι φρίνεσ' τον ϑηῦθϑολν δὲ τὸ ΥϑΝ 
Π βυσδοικίμ οἷὰ ἐκο οὗ γι Κα Θύ τῇ ΖΕ 

Τὸν δ, ἐἰςεῖον ΤΙ γεὐεμλαι ἜΣ ον 
Καὶ χτιβρίον μδμο(. οὐλυῃ ὃς δέκ! 

Τόμδ᾽ αὐ αι ασῶν τ αν ἀρέμνοιςο" ΚἈΡΘΔΟΣΣΑ 
Τοῖσ' λόγι σὴν ἐμυπεσόμ χων. δ. ἢ 

Συσκεδάμπιι, με 

Λὰσ ἀλινδευρα ἐπῶν», 
Διελλλῶς τοί λιδοὺ δὴν λέγήνοὕτῶ δ ὑπωσὶρῶνν 

Ασδαυὴ μέ ἐκονοιδ' ἐμ οἱ οὐ λλοσ εἴπαοι- 

ἑυιΚαὶ μὴν ἐμιουυὸν μδιγετίμδ ποίησιν οἰδφέμες 22 
Ἑντοῖ σὴν εἱφοίχοι εφ ρεέσωυρῦγν δηρώ τ ΕΥΥΝΕ 

σῶμ ἐλαζὼν αφῴαξ. οἱοιτ’ τι τοὺς ϑεα τοῖσι: 

ἔξιπώταιμωῤῥλαξὼν ϑρὰφ ρυνΐχῳ παφῴτ' " 
" “ρώτησε μι κὴ δήγ ἐγ τινὰ ̓καϑήσων ἀκαλυν 

Α͂ λελλθαυγήν ἡνιδξίω, πρόσω χι διεικνῦσ, 

Παρὰ φριωΐ χιὶ φιφώταν ἐ- Πρόρφνμα φλιβαγῳύγας, γρύζομ τα σ δὸτουτίς.. 

ΔιιΜὰ Τ᾽ Ζδθ᾽ ἡ υοδδὲ λορύςγ ἐράδα ὑνμωνζαῦι, 

Μεν" ἐφ εξοσιπῆ ασ ξωνερῶς αὖ οἰδαείγω.. 
Δι" ἐγωδίε ς θα ῥ᾽ τὴῆσιω γῇ: κοι μετ ὕδίτερατι ἡ 

ὀυχὗῆον ἡγιῶ οἱ λευοιῶτεν.ἕν ἠλίϑθορληθαν 

Σαὥρϑ Δινκείμουυ δοκῶ «ΤΙ δ ταῦ πῆ δρασὶ. 
ΣῪ ὀδᾶνα. 

κικαλυμμιεμώ. «δά ἐχιλλοῖδ, δὲ καϑη ῥϑμδοῦδε κοὲ οὗϊι ἀσποὶ κε ίνέμαμᾷν; περ ἀμδλν ἐδωβες 

πεϊοϊγραφομόῥῳ, φρυξὶν,; ᾿ ὀ ζω περ; λυσροισ. οὐδὲν δὲ ὁ Ἵ αλιλλαδ' Φυήγυται. ,Αλλυς 
ἐἰμδσ' ὸν οὐτοῖσ' Φρνξὶν ἀχιλλία. ὺ ἵκτ πρῶ" λυ Τροισ'. ἀ ἐν ον; , μιυρμοδῦσιν. ὃ ὃς μέχρι τριῶν ἡ 
μῶν. οὐδὲν δεύτει Ου ἠ »ρυτιἐἤμῦσ' αὐτὸν ἀδρακηρῦνσοι. τῷ δωκσύλῳ δεικνύφν ω “δὲ. 
του. ΑΝ δὲ ἰδίων, ὁ οι ἐλιλλέύσζφαισι κα ᾿ ἁνιὄθη. ᾿ Καὶ ἰ μετοδ δι περπευιᾶλλον “τῇ σιώπι ἐπε ΓΝ 
πόμίω, Ἀ ὴσ νῷ λαλοῦσι, πυλλοὶ δὲ, ὠσί «λιλουν᾽ . Οδῆνα ὅτι ̓πὸ δείβευς. ἐναμα, 

γον δὲν κἰρύλιν “πρρόντα: 

τον ᾿ς Διδᾷανθοντο 



πῊ" ἜΣ 
ἑν σε λαϑον εἰ εἰκδήν ὁϑέα τῆσ' προς δον, κα ϑθῴτο- Δ "Μ4,αὐνϑονγβεεὶς αὐ τέλος αὐ 

ὁ έϑᾶνι ὁδόν φϑέξξαιηο δὲ "πὸ δρῶμαδαν 94: 
ἯΕ πο τηνοτσίον 

᾿ ἡ ὐυηὸς νοφ' καὶ Ἄροι 
δ΄ οναρμνμὸ δὲ ἄρέφῳακι (μην ὑπο δὲν δλέννουν ὦπα γα 

τί φκορδινᾷ ἡ διυσῷ, δρεῖς. ἘΣ ουϑηὸν ἐξελέρχω» ἌΝ ἐμ δ εἰσ’ πείνποι “ὖ" 

Κάπε; τ ἐπειδὴ τοὺ τοῦ οληρβσενεμὴ "ὃ δεῖμα μπρϑνό ϑροσ κὰ μ ποίρσα ἐξε 

Ηἰ δυμέσο ίᾳ "βμὰ τάν δδεια δω δεῖ ἔσερ» ηρκηθνται ἡ χυτὰ 
ὑπο τοῦ ἐπὶ Σ που φυπρὸς 

ὀφρϑσζλοντα δλοφυσυλείν ̓ ζῆα μορμορωποί' δὲ οὐ ὧν αἰσώλον είξον εἰσ' Ἂ 
! Ν » 

Α ἐνῦτα τ ἐϑεω ὐμοισιαι: οἰμόντοίΆ Δ’): σιώ πο. ΡΟΜΕΝ "οὸ ω ὼ αὐπὶ 

ἐυΣαφὶσ δῶν ὅσέν οὐδ ἄδημ "πρῖς τὸν ὀδόντος: 
1ὐφάν ὦ πουβισίνηρ' 3 

᾿ς χε’ αἰνή: "τοῦτο φρρηρθυὸ- 
ἔν. Ἀλλ ὀσικαι μανόθυς: ἡτοίφ ρυρή ̓πλαυ!Ζέτεντ να κουξε ελδ  τονῃ δενίρὶ 

Γρυ «ποὐρετί,  χαλικηλοιτί, αὐξομαϑ ἱπυσόκρομνα. Τί σκορδννᾷ. ὅτῶς ὑλεγονη 

Α Ζυμρκλέν ὄξαλνον ἡν Δονὴ ἰπϑεδσόγων δ΄ παρα φυύσιμ τὰ μελν ἐϊι- 
τείνοι, νέο ῥόιγάεϑοι. πινὺς 

Ηδο τόπὴνμιακρα) χόνῳ ψυκηθφγηλοῦ: π᾿ ἊΣ ΝωΝολολναρκυυὐαώνω 

Τὸν ἐσϑὺν! ΠΗΝ λικξυῦμα ζηχῶμ τιοξερῦ δρρ᾽ ὡ εξύσνου,δτοιν χοεσμωδεις 

ά οΣ εν κεῖον ἐν ναυσὶ γὼ 9 μεαιϑέσοιπἴνελεγραο. ὄν χεσ' ἔΐι τείνοσι τὸ μέλη» 

αὐμονὰ οὐμορίο,.. 

δι γὼ δὴ λδβεμουγ μην ἴ " Εἰβαῶ ὁ πεῤσυμβαίνᾳ, κὶ περὶ γοὺς Διἔγω “απ Ω ἐῳ γὸμ ἐρυξ ἔν Ζρλοπῶς βασενιφομλορ 
ἕν ΕἸ ϑα ᾧ δύοως κἐ ὑχβόν κά ἰλεικίξυ ὁ ὄνος Ἡριῆσρα; διασφεφομδῴους ποὶ μέ 
ΑἿΣ ὁδε ῶϑε δια ἐλθρί.νοῖ ̓ ἑ πνοὴν αἤϊτποὶ εἰσ᾿ ὅλης Βόφα. "μεγάλα τοὺ 

Ευ. Ουχὶ ππτελεχβυδῇ ὕ μὰν ἐϑδε φὰάγ λάφῥασηβσὺ: κτύπουτολέα. ὀφρῦσ᾽ ἔχον 

“τοῦ ὑψελὰ ΘΔ ὑπερήφανά. 
Αὐντοῖ σι σωροιπετοίοαμ σε μεδοκ ἧς χράφ τσ. μορμορωποῤκατεί πολι 

πκὰ φοβερὰ Εἰκ πνοΝο δὴ 

ρᾶσ τῆσ' μορμοῦσ' τῆσ' πὸ 

. βριφηφοβοῦσις. Α ενῶσα 

Ὡς  οϑερ δον: ἀτὸ τῷ ἀ ενῶτο: τῇ “πρασριμιατί, ζεται ἀπ ν Ἢ “νοις ἐδέτερον ὅδύοι. ὥσφισιν 
ὁρωδανός: Η σκαμαῤέου; "χὰ ραβεπμρισίκι Ἰὸν »οδγιοτισρλνα αὐφῳλ' «πῷσοταμος Ω ὀρηλέγον. 

: Γρυπιιίτοις ἐπίσημα «αὐίφυσ᾽ ἀλλόϊιοτοι ̓θωϑοισι γουὴ ζωγραζφφόρ ἐσ τὰσ αἰασίδασ' αὐοτοὺσ: ζισ 

τεϊτόιι δὲ, πον Ὁ μάδλον φωνα“πτέομ. εἰσ' ὁ καὶ δικήσενμο, ἐσένπουσ' ἡ " ποῖσ οὗ εὐ οὶ γρυπαιέτουδ 

γελικαλοίηρυδ' . Ηλναντενμαίιρῷ πυρὰ το εὐᾷβ ὑσαύλυ τον. ̓ διηϊπὼ δλωσ" ὑνκηλσὶ ἐνμακρᾳᾷ 

Ἔροω" ἵππταλεκτρυόνα; γραφῇ κολείκ τρνόνα ὡσ' ϑοσ' τιλάβισ' περσιίεὸν αὐτῷ ὁ μοιον. 

Αδλωσ. ἔ ἱππωολικ Ῥνὼρ. .ὀκρὺ τοῖσ’ φιλοσίζοις ἀπηγόρθυπο μη ὄν, ἀλὲ ἐξῇ τῇ ἀληθείᾳ φῶομ 

ϑιγλαασιρς ν ὁρκαύτισ᾽ τ καϑῆμιασ δρῶν! ἱατὰ τύχον ἔδιο ον “το ἐπεκτονὼσ τοὺ “πῶσι νεκρὸρμ 

δείξασ,ὀέγραψεν ον τῇ, σημριίᾳ ἀὐὴον κι ΤῊ ἀασιδῃ. ὑσ' αν κὰ “δ σ᾽ μὴ εἰδῦσιν ὃ ἄϑλὸς ἱηρυ ὃ 

“».τινὸς δὲ Ρ̓ ἵσσαῦς ἐπα το μεγάλου. ἕ ἰρυξιν.οῦ ου Τοσ' γον ὡσ' "ἀμο ρῷοσ' καὺ ἀπδὴσ' δ) αἰδοίλειται. 
Παρα-πετάσμασι. τοῦσ' σκκινυζσ' . τοῖ σ' περσικ οἰσ' δήλοισ “ἢ ἢ βυλοϑυροισ. 

2. πιὰ 



Α ζριςοφαϑουσ᾽: 

ἐανλλίοαί, αὐ αλογτορ μ᾿ Α γχ ὡς δνιλαβ. ̓βτχϑννασοῦε: πα δώ, νὰ 

κρὸς ὧς Δέρίφ' Ρ εφυλ᾽ Οιδῷοϑ ὑπὸκ ὀμεποιημιετ' ὯΝ ῥπιάσων ἐπαχιν., ΐ 
ν, ΘἀῥισόδύδλιονΣ σ ΤΏ δ᾿ 

ΕΑΒΥΤΑΝ ΠΑΝῚ ἑαναναι δ᾿ ἔπηρὼ Ἧςον αὐ γί. Διο ὄρος ἀφείλον». ΤΝ 

Γι πείηον σι θυ ϑθοισι γυλόκα Ἐπυλλὶ οἱσ᾽ δι σΎΟ, ἀπζγις, κἼατλι ο!σῇ (ΑΙ: κροῖς 

λόύμϑρρι, περι ππετεῖνι δα Χωλδύδους ξωμυλμάτ. ̓οἰπὲ βίΘ Δίων οἰπτῦϑ᾽ 

τὰ δαξοιβ' σαὶ άϑι Εἰπξνέξεφον μον ῳδίαισυιονωσοῷ »ταῖμι ων 
γοῦντος δὲ δια λίκταϊ ἐκμε 

ταφορᾶ; δε Ἀεήϊ υνομεές Ἐξ τοὐκιλι ἠροιυδηὶ τὺ (οι αβδῷμιπεσὼν ἀφ υβ: 

νων σωμάτων διὰ φικα-. Αλόυξι ον πρώτι φυίμϑῳ ΜΟΙ, "ὁ ̓  ἔσω δυϑυϊ:- 

δά ρσεὼσ' κα αὶ τόδρματ. Α͂ διμερέϊηῆοι ὃν, δόνσοι νυ» δὲ κτρκλῆς. 3 

διμονετυ Ἰυλοπμρ" ἐν ἐ γειηθιλσῶι πρῶτ' ὀπῶν, οὐδὲν. νικῶν ἐργ. “ὐὖ 

μοι λ ἀπὸ μννανάβ᾽ αὐ Αλνὲ ἐλευ "ἰωγπέμι ἰοχῷδου υλος, δὲν τον.» Ἢ 

Ριβλέίωνιγράφυταιδὲ (Δά: Χῳδιαυῦτ ̓ αὐ πορϑέμ, χὐγραῦσαι ἀν, ἄπκδῇσω 

ἡνολὰ , ἐἰμλυνθμμος ὀνκάτϑαῦσεταῦα «χεῖν Ῥλὠών, ἐἐνμαδὠπλλω 
μονῤυϑίαις γυ μναίσμασι 

"2" σαν τ᾽ 

μονῳδηκῦς.. Δημιοχ ὕω ̓δαύτάσι Ἂ, Ἰετμὲ εἢ ἰασονώ 

Κα κδιϊεφῶνται. ὅτι ἐδέκᾳ δού" υσοὶ γρλπεον προτοῦ 'καλλι σρὶ ΘΙ δ νλία 

λόσῶν συμ’πονοῖν εὐξρύκ» ἐν. πεν τῇ "οὐ Τσοὶ λαλ ΡΝ ὃς οἱ ΥΥ Φ "μὴ κόλϑν 

Φισιφῶν. δ. μιάλιροε τοὶ Με: Ἔν γὰρδ ὡς τῆς 

λειὸν κοὺ σιυνξινεο! τ᾿ ββωτῳ ὥσπρι ὡ ἡδάβαμ ὠφ Ε μέ ς ἐξαγή 5: 
. Ὡ, Ἢ 

κςαναὰ καν μας δι νοι ἕν. Λελων σεκάνονων ἐτρολατοξσῶν τὸ γῶν! αὐμῖνο.. 

γοφϑεϊδι (νῷ: σοζφῶν. ὃ τὰ Νδέιριο ὀρ ν"ξιμυενμουνερεῷ Εν ἐρόζῦ ̓ τεχρείφο νι 9) υϑ 

τ μφισμα ἀσενεγοιῶν; ΜΡ ΝΟ. ἊΜ ΨΗΝ, ἈΒΕΝῚ 

σὲρ ποάρχρίώμι ῴλῳ πρν 

παναιῳ συτήσεωσ. ῦ 

ἯΠ[Ρ σοωστο ὅτι δυςτἐνὴσ' ὃ Ὗ 

θεῖα: ἐ-ππῶν δὲξ ἰκμβόωι" ὑπη ἃ κααὐτοὺ καλοῦσιν. ρ᾽δν, ὡς ϑσὐτίννν ὀβίω κὰ ᾿ δν ̓ἀχιλλία 

ἐπονεσεισ μηδὲν λέύγοντοω Η͂ [γῶν πέμοι χύϑιῦλθ». νὴ "τοῦ “τὸ ἀὐποβολὰ ἐς τὸ» δἔκωμῳ 

δέωτο ὁ ὁ φυριπίδας: ὅτι δγαφέροι στοῖσ' τὴ οσωποιφανοικκείους:; λύις “εθνηίθησιν. Ταῦτα Ἂ τω δύ" 

λουσ' τοῖσ' δαυότοις ἐσυπίμιὀυσιποιξν. Δ ΩΣ ῥαπικδν. “πὸ “πέρὶ διμοκρατίασ' Δι ἰσύτωτοσ' “ἢ 

Φυσὶν οὖν πρὸς ταῦπα ο ὁ δγόνυσις" ἴασιν. ἐμὸν, γί ῷ ὅ2, μάλλον ἐβιπεριπηυτῆσοιι ́“πεοι ἐ τούτον οὐ οὐσὲν." 

“τῷ όσον ὀ νης ιοὴ ἴσυχίασ' 0 ὁθεδσ' εὐπιθυν ἑασον οὖν ὦ τἄνω ὀρϑθσγαρ δ κα ἘΠΉΡΟΥ ὡδὶ τῇ “πείν)᾽ 
τῶν «δολερίᾳ ὁ αἰφῳλος. καὶ οὐκ. αὐ τὰ ̓ς ἐμ'περισπευ τῆ σοῦ οὐδὲ ἐσπορψεσοοι σεαυπὸν δὰ λύτο. 

Α: 2λῶσ'. οὐ  δεϊσέφησι ζυπεϊοὶ ὁ ωσ' αἢ δ ἀποδείξῃς ὡσ' κου ὰ ἐςοὶ τοῦ» ἐποίφσ' οὺ τοῦδ ἢ καλὸνυβ. 

σὺν “τουδ ἡδούλους τοῖς δεασόταις παρῤῥισιαιφεοὃς περί πω τοσδὶ διατριβή. Γωλ  αομίους: 

τολαγιασμοὺς ἀσπούτοωσ'. ἀΜΆΜΡΉΡΟΝ δὲ αὐτὶ τῶ ἰμακὰ ὑποιῦδῃ ἑαρτίδ᾽ ὅδ' αὐτεὶδ “πυρὰ, 

σή Το 9 4 

ΓῈ 



-- ΤΩΣ ! ᾿ δι ὅτ Ι 

Ἀλξαλόνοονι σοι ἃ 
νι, 

ϊ 

Κα “» "πεῖ 21. ιοινδ᾽ ̓Οποῖν Αι ἐρμκέκίν ν ἜΞΕΙΣ υδὲ ̓ 
οὐκ. «Φόιοιν νκρὴ ου 

ἐνόικδαπράηῖ εἰ τὶ εἰ συϊῃ' οὐ χωμεϑ' οἷς ἰξιώ μευ. 5 ἔλύον πομαείμν ὧν νὸς 

ἐξών γδίρ δἐξυλεγλό μον: ξωφδότεσ δ. οὗπτι, δ΄ αχύλοσ.. 

Ἡλεῖ λὸν αὔμε τίιὸ τί χνην»οὲ »χὀκεκομτλουίν. Αιἰπόσο: φρυνῶν ἀποσυνίδοιᾷ. 

Ατηρ ῦφρον ἔν εἰγρασοῖ ̓ σοιιοά δὲ ξεπλυπ ον, οὐ 7 τ᾽. ΩΝ ̓ἀὐυκέν 

Κύκιῇ γριεῦδε δι μέ μχονοὶ κω δωνο θα λϑοαῖυ Χ'; ΕΚ ΨΑ λελόμες 

Γ γωσε Τὸ Τόπουτι ὝΠΟ ἐκασέρε, μεθα τις νὸν ἀνανασείοοισ αὐποὺς.. 

Τύστου δὶ ἂν 6 ρμε σία ᾿ἱμεγράνετοῦ ϑῦ μαϑης " Ἶ Κύκνουδ: ὙῈ δὺο μόνε ἀ 

; 
ὃ ἀ 0 

Σαλαιῖ ὁλοῖ: χυσσην Χύῖσο ὑπαρικαμενάνπ
νοκ ἀμ, “τ ΟΝ γλοσίοθο, 

φὶραϊυλίουσ φονδυϑὲα ὡς Ἶ 

ὀὐμοὶ δὲ κλέτοφ ἐντὶ οϑηραψθμες, δικόμδξ: τῷ ἀσήαἑυδισ. ὁ 

Δι 'Θηρα ρθε; σοφ ὀστ' αὐνρ δ λενὸσ εἰ
σ τοὺ αοίϑ᾿ “ηδεϊοϊνοί ὃ ὁ ἐπτγελλέυς, 

σ' .5 τ . ἀξ δε ῥα κ οἱσ' γϑυ πεοιὶσέσι δ πλησίον. παραςῇ ὡς κοὰ “ἰνόαρο ἱτορέ 

Κοσῶγόφαλα ροπώλ ουσ' «ὦ 

Πύδωκεν ἐξωῇ τ καμώμα ὄχι ἐλλὰ κἴοσετ πολλωνιὸς Φισιν, ὃτι ποὺ 

᾿ϑ : φήνεγκε χεολϑμους, κοσὰ 

σιτινοῖσ'. ἱώσωμασ τοῖα φαλέρον κοῦ χολεμδις » ἀφοὸν τὺ ἔχοντα ἀξπν ττϑοὗλ» 
Φορμίσιος. δ δυ μός, φησιν, τί Φορμίσιος, δρασιίιοσ (ὦ ὺ τίω κόμίω ϑρέφων. δὰ Φοβε ρὸσ' δοῖεν 

ὄν. δγὺ κοὺ αὐρύλου μαϑητέ φενὸν ἑαυ δὸν εἰφαι. βάδις Η ἰώ. ἢ καὶ ᾳ τὺ ὃν “Ζαωτώνοι: κωμω δέντρα 

δὲ δὴ εἰσ' φϑροδοίι αν . “Με αλνεπόρθδ μέρεσι ὁ ὁ μεδόνεγος. ὁτιοῦ πεΐν τως δά γβαροσ' ἀλλά, 
μαλϑετοσ κοὺ οὐκ ἀπεῖοσ' . αὐϑυίδασ' δὲ οὐ τοσ΄. νὴ ΓΙᾺ δραπηγίών των ὅ8ι᾽ ν ἐρασύσ. “τινὰσ' δὲ δον 
λων ὀνόματα. Σαλπιγγολογχν τννάνει. σίλπαγρις Φ λόγχας: κοὐ πτνὰσ' ὑλοίπισ: “τον το. δ " 
ἐς ὸν φορμίσιον ἀποτείει Σαρκαιρμοταντυοκ αμαποι. ὡς σειρίαἰζοῦτοισ' μὰν ουπρουπτο ιοὐμέσ 

μουσ' πὸὶ πολεμία. οὐ ἀληϑῶσ' δὲ ποϊουτουδ᾽ ἰχῴὸς σε ἐδιμελουϑϑουσ. δρὺ κα ὃν ἐμεπιίίνε- 

ον μένην ἕν πεν. οὐ ) πείντως ξαἰρβαρεμ ἀλλάφαϊϑητον μὰ μαρικόν: ἀξαύπμρισ δὲε ἐγαλσνιη τς 

σιωθύγις, διὰ δ αἰρωλον ἴθοσεν ̓ Θαραμβησιὸς ἀξῖος, ̓χοὺ παιϑιμός; λενεφῶν δὲ, ὡς ἀρ-- 

γὺσ' ἐκωμῳδεῖτο. νῷ δὲ ὡσ'πῶνου ρην κ᾿ ἡ πολ μβολον ἐούλεται “υν ὠποδεικνζύρι. ἀπαρασ 

“πλήσιον ϑηραλϑμει» Οὐχίος, λλὰ κίοσ. ὅτι δοίιξ; προιγράφθαι τῇ πολιπείᾳς νἀ ενωνον αὐ 

ὃν ποιήσοι αϑβου ὡς δὗπολισ' πόλεριν. ἀρί σοι ρλος δὲ͵ ὡς γγραμμίνου ἱκῷος ὑβηγῶτοι"ὃ 97| ἐπρὸς ᾿ 

 ἰωροσ' ἀσάγοιγ τὴ λίοσ. ὃν γουλ αὐτίςφοζορ ἴρ. ΙΣ λέποϑε. τοῦτο ον Φησιμ. ὅτι οὐδέποτε. 

κακοδουλᾶ: ὅϑηρα μϑρνσ' ὡσ'ὲ ἐν ἀφφαλοιλοισι , ἀλλύσι πυχρέψά. εὑ πιτολιη 4 δὲ αὐτὼ ὁδεμάβες ἃ 

οἰοὺς τιλέωσ' ἀενοούι, ὅτι βίος ἰώ σα γαλόπει δὲς δμωφ καὶ αὐτὸσ, ὁπιουδὲν ". ὃν “ποιριὶ πίω ; 

ὑπόμοιαν ἄρνται, αὐτὴ. το ἰκῷοσ' μος: δένμες δὲ Φησινὶ ὅτι δυιύ α“τοῖ κοὸ σα ροιμίας μεμνῆοϑοιι. ̓ 

οὐλίοσι ἀλλὰ κίος, «παρύσον ποικίλος τίσ' ὧν κὴ ἀγλίορυφοσ, καϑώβω λει χοὺς καιροὺσ. πρὸσ : 

ὰ πρθιῆο ὃν γ ἐρος ἀεὶ δηϑονσ' ἑαυ ὁ ν, ἰεφοσ' δὲ ἐλέατο Θρρ. ἰκὰ ἰκὀϑορμοά. Ἄουϊαι ανοσ' ἐρωώσιν: ὡς 

χ τωρ αν " φξαίμεν θαι σώ «δια τῷ Ἀεῖϑωι βεραμάνχ ἐκῶνος ὁκρίρῃνίο, Ἵ ̓εάμφο ἐῶ - 

Κικόσεϑ ἔλισιι ἐαόὔζοιπε:. Ὡς ἃ ὅς γῶν αἰ τ ΔΌΣ 

πη 

“Ἐπ " 



Τοιαῦται μϑρ,τοιγὼ φρϑνᾶν Ευ. Τοιαῦτα ἀϑμσοι ἡνφγνῶν . 
ω παλιρις τοι οἶντοι μδῥηρι 

ἐγ: διϑέσις τὴς δ ταλῆς ὃς 
δύο περιόδονσ' δγῃραμένν, 

ἐκ ἱκώλωρ Ἰαμρηιῶν δν --" 

μέγρων «ἰκαφοιλνκτων 

(μὰ. εἰσὶ Σ δὲ τῆς. ΓΝ ρόδες 

“πριόδου κώλα. δ. τησ' δὲ 

: διϑυτέρασ' κώλα δυοίοιτέ-- 

δοκα. ὁσ' πὰ "- τὰ. "δ: κακὸ 

ππιλνίωτικά ὅσιν: ἐπὶ τραΐ 

Ἅο τῆσ' μϑὲ πρω τη “περί 

δοὺ πα ῥάγράφοι. τησ' " 
δϑυτί γὰς δυο δγπσλαζ ὁ "κι 

ἂν ἀρχιν “κε ώλου: ἡ ὑδὲ κὰ 

πὰ ἊΣ “πλοσ' ἀμφ ότεροῦ! 

! ξῳ γινθυκῦριι 
Καὶ τοὶσ᾽ μιὰς: "πρυσέλειρ 

μεν. 

Ποῦειμ ἡ ᾿ χύτρα: ταύντοι τ “πείν ' 

τα ΡΥ δεί- ἐστο 

γιατ. ' 
Τ  δνν κῆμον αὐτντῦ κἰκλν ΤΣ 

οὃς ἀπώλον πρὸς. τασ λέ ε 

2: δδρυπῖδον. , 

Ὑΐε ὑλαίασ. “μέλε! κὸὰ ϑρίε 

“πελῶν τ ῳ πτῶσιν. λάᾳ δὲ δ 

καρπὸς τσ ἐλαδασ. ἰεα)" 

παλφηρικῶσ' ὁ δὲ ϑάπερον ̓ 

αὐπὶ ϑυιτέρον λαμβάμετιι. 

τῇ οἰ κοὰ μεῦτι πολὲ ᾿ 

σ᾽ τ΄ δ Ἃ ΐ 

ἀοισοφαύουφν. Σ 

Τούτοι δὶν εἰσηήμσσοιμνμ» δ᾿ 

Λογηημδν, ἐψθεὶς πῇ τέχυνο. 

Καὶ σιαίψινιὼς τῆδαμϑεῖμ,, 

Απρρπα μα δὲ εἰδέναι 
Τατ' ἀλλανιδὰ τοὺσ οἰκι 'κα'; 

ὀμκῶν ἀμάνον ὄπρδτονῦ, 

Κάμασικοπεῦρ, στῶν τοῦ γεν 
Π οὔμοντον).τίσ τοῦτ λαδε "- 

Δι Ν᾽ τοὺς θεοῦοννιῶι πιῶ ἀϑα," 

Νωίων οἵαν σις, ἐσιῶ(,," 

Κυκρα)ε πρὸς τοὺσ οἰκύτοιει 

Ζητεῖ, τιπου ον ν ἡ χύσραιν᾽ 

Τίς τίω κεφαλὴν ἀπεδαδο κε. 

“Τῆς μομ! δοξο πγύς; ἍΝ 

Τὸ σε ον νὸν τοϑηρκίμον». 

Πουοὸ σικόροῦν ηὸ λϑεδινόν . 

Τί '“φιέλάας πορίγραλα. 

Τίωσ' δάδε τί ρώτεροι | 

Κελϑμότίς διρ μαρΑοζῃε νϑΦ4. «. 

"τε Καλμελιγήδωι κοἴϑην “τοι 

Χο Τάδε μὰν λάσοισ Φαὐδεμὰ ἐχλῦ. 

Ἦν : ἝΝ ὩΣ Ἢ 

ἀν» 

ΤΙ δ 

πἰΟ 

Μαμμεἰκοεμοι ἰρίται Ῥχ δ δ φ σιν, ὠὐὸ μαηρανσοι ἡὐϑι Σ τς οἷ ̓Ἀμλπριός Στ, ὄ μὴ ὁ αὐὐμε, 

αὐνγοῖσ' ̓ Ρ ὑγόμα-ο Ὸῦ "οὐ ᾿δραμαὶ ὅλον, ου τὼς ἐπίγιγραπῆ, οἱ μαμμιάκονδοι. ο ὃ τινὲ; πσλάτωνο. λέ 

γουδημε Αλλωυ. αὐὴπ ὡς" Μαμμορεπῆ οἱ δἰδυμῳ ς, ὅτι μαμμάμουθοδ' κα μελιπῖδις, ἐπ μὼ-- 

οἰᾳ δεβάλλογτα. καϑοϊπερ καὶ ὁ ὁ βοῦτοι Αίων κ᾿ δἰ 
βυιβορ, μηποτέδὲ γραπῖε ἐὸν. ὅπ μα μμαί-- 

κυϑθοιδγὰ Ἂν σίλον. μελιπίδιῳ δὲ ὃ) δύ μη. ποῦρα δ μέλι. δ δὲ γγοίτισ οὕ τῶ μωρὸσ, πῇ δ. 

μυλιτῖδου νὴ κὸ οροϊβα μὰ λουκι ανὸς ὑρωσι μὐμνῶ Ὑ αδι μῶν λϑύσεισ φασι μἱ. κορωνὴςι ῶ ἔνϑεσις. 
γοῥοῦ ἐσατοιδείεν μϑν διὸ μετωπωνδ “σλὴν θῶ. προῳ δε ἡ δγὰ τὸ προτίθεοϑς ὁ «πέρας δαλῖς, ᾿ 

ἐκκώλων εἶ ὧν ὃ ἃ αὐα παῖε δὲ Μεβον ἀνα το ληϊιηρνοΚ δ ἰαμθηκ Φι ἰκεἐκατώλικτ᾽ Ἰὰ τ᾿ 

Γ᾿ Γ᾿ 



Βαραδ 

σὺ ϑὲ τίφέρι πρὸ ταὐ σουλέξεισ μένον να ὁπῶς ᾿. δο, “προ. 
ἐπὶ Δα ἰκὶ ἐφϑεμι 

Μήσ᾽ ὑθυμιὸσ εἰ ρπάσεισ'͵ κερβιοδνι αν 

Ἑκὸσ' οἴσει ἪΝ ἐλανν . ἡκλλοχὸν 

Δειμα ΩΣ καγηδϑθηκρ: κτκις δμερα 

Α λλ ὑπῶς ὡγϑοναδα πλὶν γυμνὸν 
μέτρεπαραπε 

Μὰ πρὸς ὀργὴν οὐχ Δὲ 'ϑες τ ναμοθε κοι 

Αλλὰ συςτί [λας ἐκροισι : σοι δὲ σίλρνν δύο 

Χ Χρώμλρος “τοῖς ἰ ςἠοισιν.. αὐαπσαιξικ οὶ ΤῈ 

Ε τὰ μᾶλλον μάλλον. ἄξεισ ̓ βάμεᾷ ΗΝ 
Σ ΜΝ Ἀκκτικοῖ ὅμέῖῃ 

; Καὶ Φφυ λαΐϑ4σιν! καὶ ηϑ »οὶς ἐξιι6) αλῖς 

Π νυμαλθοι, ἀμοιρδοιϑέοῦν 

Καὶ καϑερακὸσ' Ἅδ βεσ' Σ ι ἑρδομήϊιο τον 
᾿ νὰ μι λοισ᾽ . ὧν τεσ 

Αλλ᾽ ὥπρι τος ἢ ὑλλήμων ππυργωσαν ματὰ ΠΝ χα βῥρὴν 

Καλκοχιήσεις πραγμεὸν λύροι νῬρώ ν γὸν Κα ἐρῦνὸμ ἀῶλειτς  ϑσαιτὸν ξύων 
Α᾽ ἐνεθυμϑμεκν τῇ ξίωτυ χακαήμυτ τὸ «πλοίτχ᾽ οὐλρινοαικ τ" "»ν κἀκβάς τίσ 

νὰ λυποδὺτῆσοίε . ἀν με, ν ΕἸ πρὸς τῦτ ̓λῦμαῦπι αἰ ἵνα μὴ φαίη δοῦθερ "ΜῈ ἙΌΜΟΗΝ αῚ 

Απρεθιναήμοι “Τίνον ὄμεκαχε ἐϑαιμιαΐξν αὐ οραηριπ τί. ᾿ορρβωταδῳ 

Ευιδεξιό ΝΞ κοὐ ψουϑεσίαιφῦτι βιλτίς οὐυσ' τορῦμϑῳ : φωνὶς. ν᾿ ΞΡ δέτετ ὦ 

Τοὺσ αὐοῦς ἐν χοῦς γ6 λεσιοοι. ποῦτ' ὅν εἰμὴ ποτριηκάς ὑστνι " 
11 

Αλλικχυσῶν ρϑγλοναΐων͵ μολθιρϑτοους ἀφέληξας͵ ΔΑΝ, 

αὐλονὴ ο ὁχρρὸσ 

ψ ἀπὸ αὐήδιει 

ΓΡΩΝΕ αὖτε ἸἈρβλῆίον αἰ χύλε. Ὑνν ὴ δ “ρὰ τιω δένειαν. ἐκὸ δι σε! νηὶ ΤΩ ἐκτὸς Ξ ὡρισμέ 

γύψι λόγων. ἐμφαίνει δέ τί ὡρισμένον λέμν. κοὶ μιζλιδοε, ἐπάκρου ,ἱπανρόμου, ἐλοίμ οὐ! Ἰσεν: 

καὶ ἰὰς ἐξεφέρογ» οἹ ὑπο ὁντεᾷ κατὰ τὸν δρόμον. «ϑέλει δὲ ἀνπέὶν ὡκὺς τὸ προἰιοιρόψου ἢ ᾿ 

ἐπεὶ ὅπερ ὃ ὁ δόνυσις. τίς πῆι ἐλαίας Ἄ γα. ϑἀλπορέραι παίζων ὁ Ἢ χ ρδν,γοῦπὐφησιμάσο 

ϑυμὸ ἀρπεὶσεεν ἐκη ὅσαι Ἣ δ ἐλαιῶν. Αἰλλωσ «το τίλο το γπῦν Η ἐπελξτο ὃ ὁ δρόμος ἑλαῖαι 

Ἶ “' χοδδν" ἐροενται οὖσαι ἱκα τοί τα μια το δρέμε δι. οὐδεὶς ἐπέκεινα ύτων ἐχὶ γϑ ὅςτις ὅν πὶ μά ἿΣ 

: δέονς ἱπραῆέ Ετί, λ εην ὡς κὴὺς Ὁ ἑλαιῶν φέρ ὑπεικρατισεὶ ἡ ἐσ’ περροιμΐαν. Χ γωμενοα' 

»»ισ' ἐίοισ. λέπει ὁίιοἷ . ςι ἊΣ κω ἄκροι φώλϑρος, τοῦ,» δὲ ἄρημκεμ ἐκ μεταφορᾶς Ὡ “πλεὸν 

τον. δὲ ὅγοὶν “νϑι μα σφοίρον ἐμπνρύσηισυσέλλεσι "πὶ ἱρία ! ὑγαι μὰ κ} Ρ διαίᾳ τον τὸν Ὁ ρβᾷ ανα 

Ῥαπείν ὁ σκὶζοσ- χουλῶντες ἡὴδι ΨῚ μιϊερὸν ἄπισ τίἰὼ ναῦν εἰσ' πρὸ σώ “τῷ “σλὺ ἀκροισι 
τοῖς ἐγάκρῳ δὲ λθέδμοις πνρῦμα νὰ νὸ μι ἘΧΤῚ Ὃ μέσν. Π νριύσοισ'. αὐξάσοις δ. μεγάλα ὅπαν. 

ΕΤ γαγκὸν λῆρ. ᾿εἡγῦαἰνοιω αὐτὴτο “πησίω ΩΣ λότισὴ ἥἡλος δ) αβιαύδσι κωμικὰ δι βαπκοὶ. ἕκ 
χρητῶν θὲ γυναίων. .αὐτε το ἀτὸ καλῶν κακοὶ ἐπεί ησρς. μοχθηροὺσ' δὲ αὐνήντῶ οἱ χροτίρους." 

κῦα πρὸρβναῦ : 



Τ εὐναύμι. μὰ τοῦ 
“ον ἐ ρϑΊα: ὗ οὐ 

σὲ τοῦτοι σύκα 6 

φαὺτιιπέον᾽ 'ὅπί 

νεκρὸν λέγε ΓΝ 

ἀγάνουν Ἰσώωσικ 
«πρὸς ᾧὁ γλῶον 

ὑδναίτήδενε τι . 

ἡλοιου ὁμὦ γχτ 

Ἢ ἡ σπεν. ἘΩ 

Αοισοφονουσ'- - Η 

ΤΙ παθ ἐν Φ σένα ἀξ, ὃς ἔνα» Δὶοτεθναν μὴ ἡλδἰαι δα 
Αἰ Σκέψαι Ῥιρμυυτ' οἱός αὐτῇ πωρεμᾶ σρεδεξ αραρώτι 

Εἰ γνονοάυς"καῦτε Ὁ ασση λοτάδι μὲ δεοιοροσι -αὐλύτοσε 
Μύτ' οἰτὸ ραόσρνμήτεκοβαίλυι ὡρ στ γεν μηδὲπορῶ [ργ0». 

Αλλὰ πνίομτ "δόρυ. δι λόγοις "ἡ λιϑκολόφῃς ναί λέξη ἣ 

Καὶ “πήληκαρ' (ἃ κμυμῆ δορὰ ϑυ μὲς 7] α βοέους- ̓ 

Ευνὴ δὰ λ ρξ Ῥυτὴ όχα κόμοδι “κραροτρμε μ αὖ μέσηι (ΝΜ 4.. 

"Μ 

Εν “Καὶ σὺ τ δὴ σ]ρώσοις͵ οὐτοὺς ἕως: αὐελρεία ἰφδαξὰφ Υ ἊἋ 

ΜΠ. 

ἰσηθονεο ρας Δ ΑἾ, "Ὁ ᾿ λελέξον. μὴ δα ϑορίῶσ' σέμνωυο μἰλᾷ χειλέτῶρανε; . ἥ 
τομσπὸ γαλεοὶ 

το φεῖδι. Αὐδρῶμα ηριίσί ἄρ ὑφ ον κκς 

Δ αμρὰσνπρλίς ὀϑεασοίμδρμοσ πιβσαῦτις αὐάρ ἐρραϑη δοίϊος εἶγαμε. 1. 
Ὡρὰ ας οὶ "τῦλ ΔεΤΧ ἀϑώσοι καὶικὺν ἔ ργριφοον θήραν Ρ» ττποι κασι 

Α ῥεϊρφοτέρυς εἰς οὸν Δ  Λεμονυὴ Τούτου; 7 οὔνενκοε τύ]. 
“οἱλλ ὅκου σὴ Ιοντ. ἐξασειδε! 

δειλούς. ἀποδῇ 

δι άσκ δω τώ. 
τι πρλιτείαν: Αἰ Αλλ ὑμῖν οὐ τ᾽ ἐξην ἃ ἀσικθίρ 

Κυβαδουν: ἐκ “πῶ Εἰτχο τδοξ οἐσ' τί πέρσαιν, μετα στε ἐσήυμέιν. κὐηβῥὰς 

ἐμλωὸα ΩΝ Ν: κν ΠΕΡ ὥς αὖνι 512] ἐλψᾳ κοαμεήσοις ΓΤ ἀῤιφοίβ... 
ουσ' κθῶ 

μούρανσν ... ΔΙ Ἔχδρον γοῦνα γί ὑκασοι σοὶ ϑρ εἶτ σοὶ τιθροάσον 
Κι ρανδδρίῶν. ὠμά, ΟὉ 5 ρόσόι δθὺς τρωτ ολημαπε εμέ. ς ϑβεδιυξ 

ὅν νὼ λόφον παν ύλω: ἈΠ τἐμπι ΟΥ̓ 
διντύ μϑρος ἄφανι ὅμε τ ποιτοίγῳ ΕῈ ὑψομιίτων. 

ἐπ. ᾿αβοέίους. αὐτὸ το μεγίλουσι ἃ ἀπὸ ̓ μεπο φορᾶσ' τῆς ἀασδο δἰαντοσὶ ΠΝ ὑπ] ΕἸῊΥ ̓ 

ἡ πέρσαω πρότερον δεδνδα αένοιθσὶ  ὥτα 0) ἐπα πὶ ἡϑηξασ. νιῶ δὲ ὁ ὕσερον προτέρω ὦ εἶπε - 

ξαλίῷ ἂν ὑ δὲ τῳ ππϑιητῇ ἐγκιλυπόον. οὐδὲ γκἴρ ὅδιν ἀκρίβωσις ὁ τοιοῦτον, ου δὲ τόϊς ἀπελέγχου 

ὅν αὐτὸν. Θαβαϑονέ του πεπόίηϊιασ. δῆλον, εὖδ' οὐ φιλων᾽ ὄγγων κι ἀϑανοῦίοις ωὰ ϑηόαμων: υ 

ἀλλὰ διαφεφολϑῥῳρ: Αλλϑμῆν αὐπέμι ὑμῖν ὅῤιν τὸς ἀϑηναίοις, μυμβἠσοεοθοίμθν ἀδνεδν τοῦ 

ηλεμικιῖ: Οὐκὲ ἐπὶ τοῦ ἀλλέϊς ἐγνολήσεισ καὶ δκοῤῥαφίας: ̓ἰματιγορᾷ δὲ ἀϑηναίῶν ε μῇ " 

“πῦϑερ- ᾿Τοὺς πέρσϑιρ. ἀλρῴλο οὕ δρᾶμα οὕτω ἱκαλού μϑρὸν νὴ Ἐὸ δὲ εὐτὰὶ ΩΣ μιοποὶ τού, οὺ θέλυ 

σίν [ἀἰεδυφν πρὸ τὰν δε σκαλίας: ἀνλὲν Ἰσῶι Ὁ κατὰ Τοῦ ἐδίδαξα οὶ ὃ ἀτερονν ᾿ ; 

Ε΄ χέρίω γοιῖ μὰ ὁνίκλμκουσιι. ἐν τοῖσ' Φε ροῤϑοις εὐρῴλὸυ πὶ τοις, οἴντε δαρέιου ϑαϑατος ἀστουγγέλλε; 

καρὶ οὐ τέ ὁ .λο ρδσ' τὸς χϑρασ' συγρερούσαισ' Ἀέγεν ἰχυῦι. ὀζδην ἐπιζώννμα πρὸς τὰ δι ὀνυδὸν ΚΟΥ, ̓ 

γ0 χα ρᾶς ἐπελθούσης. ἀλλὰ τὸ πε μϑρ πράγικατον ὑποίεεινιτοῦ δὴ σούσο: κοὶ περίφοβός ἐβινή ἡ "““ ' 

τὴρ 3: τᾷου σβ ὁμόρου ἡηνδς. γορὸς ποτῶν Ὑρόμτον δγαλεγόλϑρος πρὸς αὐτίω. ἕ τῶ ἄγελοσ, 

ἀπαγγέλων τίω περὶ σαλάμῖ ναι ναυμαχία! σὲ τίω δ βέρξου φυγήν. χειρῖσ. δίέφοσι “ Δαρείου, 

αὐτὶ “Τοῦ »ξέρξου: συμϑηϑεσ' γουὴ “ὶσ' ποιιτοῦσ' ἐσσὶ τ ἡ ὑῶν “τον φ Ὁ πεὐπέρὸν ὀνόματι χληϑοι πρὸς 

ὃν ὅζδιν ὠσπεῆν. ὅτίον τῆν ἠράματὶ λέγιτάι ἐς ῥξης ἐδ αὐτδεζῇ, τέ μὰ βλέσει φάοσ'. ρόδες σ' 

δύ ᾧησι δ 7οῦ γγονύνα! το ϑυυνώτου, κὐ τὼ γρατοιόλαν τουντίω ̓περιέχεμ, τίμ ἐν ὌΝ : 
στολὰς μά 



" 
ὡς; 

ΤᾺ 
- 

Βαταλι 

«ἀπο δὰ αὐ χὰ γριη τρὶσ' οἱ σα 7 σκέψαι δ ἐπῶρχο 

ὥσω φέ λιμο) δῆ πποιετὼν οἱ γρονοῦοι 5 ὕϑύιν τοι . 
ὀρφεὺς μἔρτελοτάσθ ἡμῖν κατίδβε φδιωντῶτοι χε ϑαρ 
Μυσιίζοσ δ ἐξα κέσεις τι νόσων ρυχρηημούσιἡσιοδα δι, 
Γι ὑγεσέας' κΡητὸρν ὡραφ"ἐρόγυσ' ὁδὲ ϑέ!ο σ᾽ ὁμηῇ ὃ 

Αι πὸ το, τιμὴν (Δικλέος ἔ ἔδᾷ σλην7 8 ὅτι γήσέσύδοξε. 

Ταξές. ἀρετάς: ὁπλίδ' αὐ Πδιη δ ὅπων τακλέαγὲ 
ἐδδκξῳ δμωσηὸν σήκιαιδ ταῦ “πρῶιν γριὦ ὁμικεσεμτ, 

[ΠῚ] 

Τῦκρανος πριΐχον σεριδοσεϑῷ, τ λόῷ ἡμελλξπηδηοὶ : 

Αι "Αλὲ ἀλλυστοιτρλλῦσ οἰιθδσιώμε ἡμδι λαμ 2 ς Ἰρωσ . 

ὦϑω ἡ ̓αὐ φρὴν εἰῆρμα. ῥα αδμημρλλεὶσἐρετὰνς ἐτρί σι.» 

᾿α βόκ α' ΤμχΡ. “υμολεόνξ, Ἷν ὑσαροι μαζμο' ἊΝ [τὸ 

Αυτεκτείνν αὐ τ συυτ δῇ Τῶν σείλησηίος οἰκούσῃ"» 

Αλ ξμεὶ ) ζ φαιϑρατὶ ἐγ γι πόρνας ὑδὲ ϑεμεύοια δ - 

Οὐδέ οἰδύ εἰς ἦγεν ἐν ἐρῶσοιρ στώττο τε τα ἡ σοι τιν αἱ ἐκ» 

“ταιιοῦ!σ' μα 'χῆν 

δὺκοὐσι δὲ οὗ γι 
οἵ πέρσοιι, πο 
τῶ εὐφῴλου διε 

δι δδΐροι! ἐγσυ 
Ραμ οὐσουσ, ὭΝ 

διΐστ: ΚΡτοσ' ἱέ γω 

γος ὼς 4 οἷς ἐ γα 

τυϑίνησ' ῳ,- .γ" 

πιρὶκωμῳδι" . 

ἀλλωσ . δδυμ' 
γι οὗ περιέλρισι 

ϑυ ματορ δαρεὶὰ 
οἱ πίρσοιεβ Πρ 

μα. διὲ τπιγίσ, 

διε ἀσ᾽ ϑέσεισ. 

σου τίσι δῃ δικ:-- 

σκαλίασ' κβ' 

πιρσῶμ Φασι- 
ο. τίω μίαν μὲ 
φέριεϑεωι «τινὸς 

δὲ γράφουσι δον 

ρείου “τῷ 3: (ρου. οἱ υἱ δὲ ὁ. “ι τοῖς ἱνοίοι, αὐνχὶ ππυτρωνυ μικῶρ κύχφίω τ. κα ὑπὸ ὁ! βξιο. οἱ δὲ ̓  

ὅτι θσίωλον δᾺ ρόου φϑέγγωται, ἐκῷ τεθνείκό τος διλορότι. Ο ρφόσιδ' γ “σελετοα εθημῆν. ὅτι πολλὴ 

δυξα ἱαπεῖλι “περὶ ὀρφίως, ὡσ' τπιλετὰσ σιωντετουρι. Μουσαϊοσ’ δὲ . “ὃν μιον σιζ! ἐν “ποῖ δὰ σε 

Δήνης. δι δὐμόληον φιλόχοροσφισινοοὗ τοσ' δὲ πωραλνσεισ κοὺ πιλιτὸὶ ς κοὺ καὶ Ρμοὺσ' σιυπέθει 

κιρ' ὁ δὲ φοκλῖς, »π"σμολόγιν αὐτὸν Φυοι "φέρετω. δὲ καὶ ἐπιπίφι ο᾽ οὕ τωσ' ἴχον. οοὐμὸλ 

“σῦν φίλον ἡδν ὑχέι ὁ Φαλιη ρικὸν οὐδιως. - μουσεζιον, φϑέμιε γῦν σῷ αὐτὶ -᾿- Αταίφριὸν τοῦϑου δὲ 

κθε ἤκειας! γοσημουτων κατοι δέ, ἀρλέγιται. 

ἥν» Χρίσεαν νοις τινὲς αὐμα λα λέμισι. ΠΩ δὲ αὐτὴ τοῦ χρνσιμα- 

! 
σου δν ὠπολισ ὠχρυσῶ, "3,6. με τακ λιν σι εἰμθσ', 

Ησίοδυσ δὲ. ὡς πρῶτον ἐντυδ' ἡσιόδου μέμνη 

κω μὴν ἐππιντακλία, δεαβάλλει τὸν παρταμλία ὧσ' ̓ἀμαθιὲ τ μἰ 9 ὁ τολζει εοϑτμ. "αύμννται ἢ τοῦ 

ΤΣ κράνοσ' πρῶτον περίδεσο μϑροσ' δ 

ο, ἐπιϑάσαντοι εν λόφον πρώταρ, ἡ κράγον περιϑέσϑοιι "κὸ ὅμηρο ἑμφαΐνε χιντο. κρατὶ ΜῈ: 

αὐφϑίμῳ. εἰευνέην 4 τυκοον ἰϑηκε' δεινὸν δὲ λόφοσ. ιαϑύι ῥϑὲν ἴνῴε: 

Λάμαχοσ' ἤρωσ. ὁ λεὶμαιχοσ' οὗγμα ἄριςοσ' ἦν τὼ πλυμικώ ἣν δὲ ἐπα! χὰ γρέμων κἰρῴλου κὺ ἀρ!ς 

φανουσ’ ϑρα της ἄϑηναμων. μέμνηται δὲ τούν βι οὐ ἀχαιρνδῦσιμ. εὅϑεν δὲ Ἰοὺ ἐκτῦ ἑμάρου. 

Αἰντεκ τείνειν αὐτο ρον δόνοθ!. ὃ ὁ μοίέν σξ ισοιῶ. Ον ὑ φιίερασ. δρᾶμα δὐρισαἰϑον. ϑωνέ βυηώτῃ: ἐν Ὁ μιρὲς 

αὐτειαυ. τις " ἐράαϑη τοῦ βελλεροφόντου οὗ μὰ ἃ ὑουκούονγς κασεψθύσειπο πρὸσ ὧν ἴδεν ἐδὺ 

ὅρα πρῶγν ὡσ’ διαϑομϑμη. κι δσ' ἐσιμύκ Ἰοὔτομ εἰσ' σὸν “πενϑερὸρ εὐὐηρῦ αὐγιρεϑησὺ μον. 



Αρισυφαύους 

ΑΒ Ὑ- ἑυμὰ Σ δ οὖν ̓ τὴν τῆν ἐφ ροδέτ' οὐδένσοιν Α!ομυδά σειν. 
Χ 

νρθιςς Αλλ ὑπ)σοί το " “Τοῖ σ' σὈ! σ!Ρ2Δ" τρλλοῦ ̓ 1ὶ καθὸ. 
σὸν « 

Φαγίμτοσ μὴ ρτε κάν »ν σι καϊγώμεξαν ων Τ ΡΟ 
"κιδὰ 

Φέρουσου τίμα: Αδὲσ τὸὰσ αἰοξίας ἐγρίφς οὐ τῦσ, Τστοι σὴ ὑσλύγες . 
οὐδ ἡϑένέξοια, ἐγ αὶ τίρ λείη: ὅσ᾽ ̓ὠκιτλὶ ̓ανοῇδ  ὕόλιν αὐ αὐ ̓μαλιθενεβοιοι 

ΡΝ ἐλείαι Αμότι γοοναμσδιὴ γυναίων αὐερῶν ἐλό ον αὐεπεισεις, 

αξπε ἱκαύγόψσε. Ἢ Κωνψα πἰνᾷν κόραι νθ εἰ σοίσ' δῈ οἱ τι σοὺς δελλεροφόντοισ' . 

να διαβάλη ἐν ἔυ. Πὸ το "δὶ ὑκὸν τοῦ λόγ 2χι} ΧΟΡ περὶ ζοφαλεῖβ΄ ξιωέϑηκας 

αν ΑμΜὰδ᾽ “νὰ ὄντ ̓αἰμάηρκ ρυδίφν δ ηότρμνβ τύμ γε πριη ἴδ 
΄σοϊισῦν. 

γὲ ἐσ πὸς ἀλλο Καὶ μ" ἡ πωρααρμεμν: ὃ ) δυδοώ σζκ εἰν. Μ ΠΩ» πατῶν δοιρίοισῖν, 

πασ ἐποίει, 3. Ἑοφηδώσκιλδο ὅφγάς φραζῃ: "τὸῖς δβοώ σέ “σοι "τοὶ 

τλὸς γοιπέογ. Πανυδὰ λῶχρηροίλείν κἡ "Δ ἀ ἐνὰν οἱ σὺ ὃ λέξη, λυκαύητς 
᾿ ὅτι χυὺσ' 3 ω ἂλ 

λων μονχύδων Καὶ “Φϑνασῶν ὑμὴν με ίϑης τοῦτ ξὶ ἡ τυ χκησοὶ 
ὶ δυδοί σός εἰν. 

γιναϊκὰς δ αὐ ὧν Χ ἡφράζι αὐθρωπεΐ. ̓ΑμράλᾺ ὡκαικόδιονμζ' αὐοίξεν, 
“ὸσ ὑφὶτίρωρ Μειᾷ' πω μ᾽ Ὁ» ἡ δγαρομῖν, ϑεῖ σοι ὧ τα ́ ρδιματοιηγμετειν" 
φρντιπεπονϑοῖς, Κάγιως ὀκὸς Ὅυ ἡοὐμμιϑύως τοῖς φήμασι μέὶ ἰζοσί χύαϑς: 

λ ἢ »" ἐπίος “ερὶ 

“πὶσ' ἑ ὑσίρας λέ Καὶ ) τοῖσ' ἱμαιήοισ' "μῶν γῶν πλλυσεα οτέροισιν 

"Ὁ δὲ φαμεν Α᾽ μῦ χηρῶσ κατοδιείξ αντ' δὺς λυμῃμω σύ. Ἔυπιδρκοῖ 
Ὁ ϑενέβοναν μοι Αὐπρῶτ' “ ̓ τοὺ σβασι δύον τοισι, ροζεὶ ἐἰμιπέρων, ἐνελεμνοὶ 
χϑυοβδῥασ αὐ Ἑ ΡΝ 
πνν λέγων, χτρς Τι Ἰσαϑοῖ σφ αὐ τ ἄνα Εν τοῦτ οιὼ ὑίβλανα. τί δρασεις 

“τοῖς ἐπυλύγησ. ΑΥ' ὀυκουθέλεινε Σιραρχᾶν “λύχτων ἐδεὶσ, δϑεὶ τοιῦνΤοῖ . 

αὐτὶ τοῦ καὶ αὐν. Αν ἐνράκί οἷς “πϑο4λο ῥϑρος κλαφ δ φησὶ αίνεαϑο: 
"»: σίῳ γόμλα 

με μοχϑυσο, 

ἸΚώνεια «αἰνάμιὶ δ τί 

ἀὐλυϑυγὴ δ 

ὅπε κωνειχιονεῖιαι "το πολλὰσ' ὄναι. ιώ δὲ τὰ οὐικῶσ εἰπεῖν. "ποῦχα ἀϑέτοι μάλλομ, πρὸσ' ω “πε 

εἰ γκυυμίοῶν ἱσορούμδμον. «πολλαὶ γῇ πίω ϑενεβονὰν μα μησοί “πράς “σοῦ σοίη κυνειον ἐπελόύτα 

σον. Ἴ οισ' ἐϑὺ γ “πωιδαρίοισιν. ὃ γουὴ δγδλάσκ αλοσ τοῖσ' Μικ ὀρνης. ὁ δὲ “πιητής, τὸισ' ἡβῶσι- 

Καὶ πιιρνα σῶν: ὀροσ' φωκ δυσοὸ ὅιον ἡ ματοι πριραιτσλήσια ὃ ρεσιμ δ οὺ λνκαβυτοὺς κοὺ “πωρρα- 

νασῶν μετίθη οἀγῴλοσ' ἕπινι ἐῶ ̓αὐγῦ “πεαοιημς ι δραμάτων. ες δὲ λυκαβεὺὸς ὃ ρισ ἀϑεραίων. 

Τνωμὼρ κοὲ δγαμοιῶν. σημενκο πέον, ὁγῖ πρὸς βριιίὼ ἐταξε τὴ Ὁ Ἶσα. ΑἿΣ ον γπ'σῶσ. Ἂ λέγον τοὺσ' 

ἧνοας μθζω ῥϑματα οὺ σρὸδ τοσ' μι τεσ διανοιασ: "ὦ τοῦσ' λόχου Ὡριούηρυς προάγειν. 

Ρ αἰριαμιαίρων. «δὰ οψέα κοὰ τὴλ εζον δ. “οὖς ἄλλους. Περιφλόμϑνος: συσραζφ ὅσ ̓ “πεθλαιλην 

θείς Ἴ2λεν ποὴ Ν σμυνέχειν., ὥνλων 



Βα ἴα 9) 

᾿δινὴ τἀ δα μη αὐχιτῶν αἱ γ ἐν οὕλων δῥίωμ υ ἡπίνερϑε Οὔλων ἐρίωρ. "Ὁ ὁ δὲ 

νυσῦς Φισιν, διον ον 
Κἂν τοῦτο, λέγων ἐξαπατήσῃ “ὔλατο χεὺσ αὐέκυεν Λὴν εὐ αἴ 

, Αμ ιταῦλαλι αὐ όσετη διώσοι, καὶ κω μυλίαν ἐδὺ δοκξας" εἷων ιπῶναι πες 

Η ̓ξεκῴωσε ταστυπολαίερας Δχὸὰσσπυ γ᾽ σενέξιγι. ᾿ριόλιτωι ὲ ῥάίαν 

Τῶν μειρβαχὶ Ὡν σωμυλλορϑρ, ὡμ' τὐτὸ ὡνελίαγέπεισ: . προ γε 
ΝΥΝ Ξενησι: 

ἄντατοριφν. ῖς ἄρλουσινκαῦστον ῥτεύ γίκιώ ἴων, Ραρώροὺς ἐχεῦναὐό 
Οὐκ  αὐσαν τ᾽ οὐλν ̓ ; μιοίξαν! καλέσοι υλαῥυπητοι απο εἰπς κυήε. "παρὰ τῶ! 

ΔΝΝ τ εἰ γδγλω καὶ προασοι ρ2' ἐἐξς ξῦμα ᾧθα λάμακι ἰχθνοπώλια-τὶ τ 
: μὸν 

Ὰ ; Ν “ριοῦτεν, ἀπ! μι νϑώσσυι, τ ξύων κακδεὺς, τιρολωηρδ' υΤλσοτα ὄσλις. περιῆλθον 
Νύδαντι λέγεικ οὐκετίλαύν4. ἀν πὰ σκόροδα ἃ 

“ Ἀ τῇ » 

Κυόσλοι δόυρα κουϑ σα ἐκεῖσε. ; το Σ ἰιρόμμνα" 4» 
ν᾽ τ Ὁ ἀΐων ς ΓΤ ν᾿ δ ὦ ὃν ἢ 

οϑ ΤΠ οιωμ δὲ κακωμ οὐκ αὔτιοσ ἐς - ᾿ ΡΛ 
ς Ν' Δ 3» 1 Ἢ μεταιπερι πον δ ν 

Οὐπροαγώῶγϑυς καυτίδιειξ᾿ οὐτῦς; στωλξα, ἀγορασεὶ 
Α ᾽ὔ δ» 9 . 

Καὶ μεινυμῥῆμες ποὶσὲν αδο Φ οἱσ'͵ φᾶν, δὐείσκεται. 
; Σ τομνλίαν. σε - 

«ματα κολαὶι αν . 

πάρουρήαν. Τὸν μᾷ ΚΣ ἢ ὡ πομνἌλο μᾶμων. ἄπειροι οὗγι ἐἰείυλησώκσ. φισὶν οἷ ὑπὸ ϑῦρι «ἰ- 

ἂν ϑγαφέμτασ, ἐπὶ τὸ λέγον δρ μία σοι. "δὺ δυαῬίβονττα οντῇ" ἀγρᾷ ξ πολλοὺσκ πᾶ οἧς “οὺς ἐ γα 

«τς. ἀπ: ρίλους δὲ σημαίνει τοὺς κῳωπηλαζτοισ' παραλος γε τὸ σαλαμιψία, Φιϑρασ ὁ ϑρναθ 

χικαί. κοιμῶς δὲ πειράλου!, τοὺς, ἐκ τὰ {νά ρων σαύτουσ. οὐ γοῦν Ἰδὲ ἐν τι αγοι αὖ “περὶ τῆσ σποό- 

ρώλου Ζιήρουσ' νεώς. ἄτιμοι δὲ οὔτι! ὅσον. Ρ' νππειιπαὶ. ἐπίφϑεηλα μαὺ τικ ὃν. πα ΤΑῈΝ δας!" 

κόνῃ ἡ πιιραίο υλϑυσματιὶν κωπηλασίας. Τφῳ ϑυλάμακι Ὄρ' κωπελαγριῶτι ἐγγῦ κατο μὰ ἰρᾷ 

στῆσ' τριλρουσ'. «οἱ δὲ ϑαλάμακεσ' ὀλίγον, ἐλάμξανον μιϑὲν. διὰ ἰμολοβεῖς γχεῖοϑι κώπαις 

“περρὰ πος ἀλλα Ῥῆς τάίξασ τε ἐρέί μῶν. ὅτι μᾶλλον ἐγγυᾷ εἰσι τῷ ὑσίκτοσ. σαν ἡ β8σ τὰ ξεσ᾽ 

τ “ἐρεϊ μῶν. “κοὶ κἡ ; μὸν κάτω, βαλα μῖ ται. ἡ δὲ μέσι, ζωτο. ὁ δὲ αὐω »ϑρανῖ τα: ἐγαργύ τησ οὗ, δ 

πρὸς τέω πρύμιναν ζυγτισ ὃ ὁ μέσις: ϑαλα μί τησ᾽ ὃ προσ’ πρώραν. Ὗ ῥαλαμία ὁπὴ, δῆς ὑβέρχῇ 

ἡ κώπη. ὁνον οὗ, παρα ὰ ρ᾽ συγεκαϑεάρῳ απ ρασιϑρ. Μιινϑυῶσοω. - δγοσφρανοιι. δυσοσμιασ' αὐὰν 
πλῆσι. μι αϑα: μίρϑε δὲ, πὰ ρδμῖνν ὁ δύοσμον. οἱ δὲ σὸν ὀνμονὶ " δ μόπρορν αἰτῶν. 

Νώ δὠντιλίγα. ὄϊϑϑεσις “ῖρ δὺ πσλῇσ' εἰσ’ δϑο “περιόδους δν κρηῤϑῥης. ἐκκώλων ὅμοϊων αὐαι τας 

κε ὧν “πὸ μὰν πρῶτα δυοκῶλα δέ μεβαῦντω «κατά λικτοι τῇ τήρώς σιινοί β υται- πῖσ δὲ 

πρύτησα περεόδον ὀσὶ κῶλα. ιᾶ: ἀκατάληιατα “σλίὼ “τῷ πελϑυταίου ἐφϑημι μεροῦσ: ὁμοίως ξ 
κὺὸ τὰ τῆς δευτέρα ἢ ζη ὁ μϑῤτοι  ππρραπίλθνγν αἰνὰ τού Ξτίον ὅδ βαξσισ. ἐπὶ τρρπίλθ τῆσ' μϑὰ 

πρώτησ' περιόδου ππεράγραφος. τῆς δὲ Διυπέρασ δύο δυ πλοῦ ἡ ἡ μϑν τ᾽ ἀρχῆι τον ἰκμώλου "ἡ " δὲ. 

ωτὰ Ῥ πίλοσ. Καὶ τικηρνσοσ. ἐγραΐε γῇ τίω αὖπιν ὠδημουσοὶν ἐγ ἐε ρῷ» ὙἸόισμ ἀδελ’ 

Φοις. ὑς αὐ “τῶ υδόλον ϑυχοιτέρῦν". 



Καὶ φασι ὅσας φ)ὴν ὅτι νὰ 

1χὲκ φρύξε δὐριπίδον. τίς 

δο} σά ζῆν εϑυδδικατθα ; 

κϑν. ὁ κατθανεῖν δὲ ζιὦ. 

ἀλλύλέχρε θὲ Φρύξοσ. οὗ 

τος σὲ, ὡς σειρὰ γμευρμηισ' 
εὐ λὲγῴ ὀρνμδῥονε σῶν 

οὖν χεὶ, μήποτε τὸν αὐτὸν 

νοΐ ἜΜΡ. ᾿δύρι δα, γωῆλέ 

γι" Ὁ μόποτε ὑπὸ δ Φὶ 
τροφοῦ ὑπανλύτω, λε. 

γομ. ἀλλῦτι τούτον φὶλ 

Αρισοφ αϑουα 

Καὶ φἀσικούσοις οὐ ̓ ζν ΠΊΩΝ 
Καπίκ τούτων ἧστο λισ ἡμῶ υ 

πῦρ εν; τίοον αὐεμεςώϑῃ, : 

Καὶ δωμολόχυ ̓ δυμοισιθήκω Ἢ 
ἐξαποωτώντων τὸν δῶμεν εἰ ἐεὶ. 
Λαμποδα δ' οὐδιεὶσ' οἱ οἷός  τιφέρον. 

Ὑ σώτυμνασίας ἐτι νευ  .--- 

Δι"Μὸ δῇ οὐδῆθ᾽ ὡς τ ̓ ἀπεφοω αμθημ μὴν 

Μαναϑηναλοισι γελῶν ὅτε δα 
Β ραϑὼσ αἰϑρωνπύν φς ὑθεικυψασ, τ΄ ἄλλο σλιόγς ἀμταίρῳν 

κρύα νεφέλώιις. δ. τὸ Λινκόσυσηων. πολέ πόδ 66΄. 

ϑλτς ἐμεσυϑϑη,αν “λιν Καὶ δάγα γεν καϑ οἶκε ρα μῆσ' 

κατ Ξ' γραμμιασεον δε Εν τοῖσι πύ λοσ, παῤουσ᾿ αὐτου; 
λολδύων. κϑὰ μη ϑφάτενε Ἶ ᾿ . 

οϑ τ. ᾿" τοὺ ἐπὶ κακοπράγῃμο Γασεροοσλιροισόλοιγῦ μου Γθμο 
κιλ “Ὁ ! 

σιυμηρὺς γραμμωτεῖσ' ὅγα. Οδϑε τυ ἥϊο δ 86' “Τοῦ σή λοι ΤΕΊ οὐ σ' 
βάλλει Ὀλεθροσ' γάμμα- Υ̓ ποσί δέ ἼἜ 

165: συϊκοφαντῶν. Αἴλλως. Ρ υϑῳ ἕω 

ἐπειδὲ ἀφέντες το ὁ γρνοῦα -φΦ υσῶμ τίω τ: μιπτ
ίδιεφϑνγε' 

πράπματα Φορολόγοι γ Χο. 'ῬΜέγαι ηὲ πράγμαρλυ ὁ γέίκος εἰ οὀσόσῥλεμος 
Ῥρ. οἱ ἢ μεπιᾶντε; ὃν λό ὧν λ' τοὺς ᾿Ν 

γονικὶ ἐρδους “φείμα σούτοις 

ἕζπεντο. διμιοταιϑακες ὃ ἢ σοι 

“ὅπ μπργοισ περιὸν δδμὴ ὡς ὁ φῶορ ὁ “αἰϑακ »ὲ δὺὸ δ μὰ κολακόύονηνις (Δπείϑιντωσ. λαμ 

ποίσουν δυῦ σεις: ἴσίεει ὸ λα μιποιδοὶχέιν οὐ ἡφαισείοι, δυππεναι ϑημεῖλοις ἐνάϑάνοις σεἴβι γυμνάδί, ομῷ 

ἐλαμμιππεδῃ Φὺ ῥὲν δἰ γυμινᾶ, ἰφοντεσ. ὁ 0 τῆς λαμιατώδοσ᾽ δὲ ἀγὸν, τρίτον ἀϑήρεσιν ἔγιτο. 'προμίθφα ̓ 

ὑφιίςε νἀ. “ππιναθίωαμαι. Απεφαυαίϑημ. “βεραύϑηρ. Κ ᾷθοι ἱεραμᾷς τὸν κεραμειμὸμ οἰμῳ 

"χε: δῆμος δ ἀϑαψαίωμ. ἐκῷ γοὺ ὁ ἄγον ἤκτο. κοὺ οὐ πλουήῳ πεωΐρ ἣν" λαμππαδαηφόῥων πὲ: 

τολότων αὐτίαν “τοὶ σ' “τοῦτο 'ς Ἀὰν ὧν. τοῦ δέφνσιν διφρομι ο΄. ὅτι ἀπ “τὸ εὑ τῷ κε βπμηκῳῷ 

αγῶμος Γο λαμππῤδοσικρὺ τοὺσ ὑσοί τον: τρέγοντωσ' νπὸ δ δ (70 ραΐωρ τὐπῖ εοϑρα «λα τείαυσ' 
ὑπὸ « Ῥβνεαμί στον χερσί. ΕἾ λέγεται οὐ γρὶ αὐτου! μφαμωκοὶ -σλιπώ. ὑμφοαένεται δὲ ἀπὸ τούτων, 

ὅτι παρὰ τῦσ' με ραμεικδὶσ' Το μαίλισοι ἢ πρται “πύλαις δὲ “τοῖϊσ' ἀσίδοις “τῶ ἀηφρος: 

Ἢ αἧς -λατεῖ αἰσετοῖισ “σλατεῖ. εὐισ’ χροὶ δηλ ονότι " ν μιάςιῇ "νκ οὕτω λε πλϑιῤισ' Μ᾿ ραμεικ οἷἷσ' τὰν 

μβστε κοὺ “πλατείαισ. Μέχι Ἂ πρᾶπιαι. "πὶ  ροῦσοι ϑροφὰὴ δι αὐπιρροφὶ, κώλων ἔδιν ἐιατέρα 

δεικα πεμεμιπαύμων Ῥιεράχισινῷ ὧν χοῦ χα. Ἅ-. σ᾿: τήρολαῖία τεβάμεξα μασι ληκτικά: τὰ ἧλοι 

“πᾶ ὶ δἔμεβα ἀκαταλικία. ϑῴτοι ὯΝ τῆσ σροφὶς αϑασπςιϊοὸν πεϑαμιμιρίσ' δὲ ὁ τξης. "δὲ 

μεῖον βρα χικατώληνίον.ὶ ἐκ ἡ τῷ ίλά “τῆς Αϑϑοφοφῆς ποὺ ράγραφος. τῇς) αὐτιρφοφῖς κόρων." 

Εἰς βολμί. 



ΒΑΤΡΑ͂ΧΟΙ͂. 
Χαλυῖὶ ὅν ἐρην διρι Οἵ δμ  ποὐργδιαίως, 

ὀδέσαμα “ρίφν δώ κα σερείδοϑ Ῥρῶσ: 

Αλλὰμ" μ τιυτῷ καϑλαθον- 

Ἐσβολρὸ γεεσιπολλού. λάτιρο συωλομ οἰ τῶν" 

ὦ .72) ποῦν ἔχιν ἐρίψαν, 

Λέγετον ζτγ τον αὐ αιδουύρερῃ 
Τά, “- ταῦ λα οἱ τολκαυνεί. 

Καάτρικινδυυδθεην λεπτὸν γ ᾿ συφὸρ λε ἐγήν--- 

Εἰ γοῦν κατα οθέμϑον, μὐγκομαθίο προσ, 

Τοῖς ϑιωμδμο ΟΙδΊ ὐσ᾽ πε 

Λεήα μεινῶναν λενόνιν, “ 
Μηδὲνδῥῥωλότε τοι ϑὼν ὅκ ",ϑύυγωταῦ 7ΈΧΕΙ 

ἕσρατου μδμ οι ρφθσι 

Βι βλίννηἔχονύκασοσ μανϑεϊνᾳ τοὶ διξ αἴ. 

Αἰφυσεέὶς δαλλωσ κροζοσοζ!» 

Νιῶ δὲ «αὐ “σα ρμκον (υυ"τοίῖ. 
Μαϑὰν οὐνδιέμσιε Ῥν"οἰλλεὲ 

Πάντξαὐξιρνϑεαῆθγο ὑνεχ αὐτὸ νχωνσοφών «"τ 

Ε υ Καὶ μὲρἐπορῦ οὺσ' τῇ προλόγϑυςσου Ἰρεψομαν 

ὅπως "ὁ πρώτομ Φὰ ξα χρόας μέ ῥός, 

Π Τρώτισομ οὐ τόβαι σειμιῶ τὸ δοξι 7. 

Ασειφὴς γριδῳ Ψτῇ φ ρασε πραγμαγων- 
ΔιιΚαὶ “ποῖον οὐὐστοὺ ῦ βασοινι εἰς: ἔν. γρ )ιὰσ' πώνυ» 

Π Ἰρώτον δέ μοι γὸν ν δξ ὀρεσὶ Ιἰασ' λέ) 

Μινταυξρλ καβμϑεν μὲ ο 

δ αὐδ πρκώλόγῳ κϑὰ 

πρόπῳ τὸσ' εὐτιλογίασ' δ" 

{9 ε. Εἰσξολιί. ῥἀφορμιί: 

ἀρχβιλουφκ αι . ἤσοδο! » 

Καπκινδωυόῦι “τον. ἀποκν 

δόδοντις λέμε. τουτέξι 

γρλμῴψπε: 
εὖσ’ Ἢ Ρ ἀϑίω μίωνπρότερ᾽ Ἐχ 

ὁμοίωσ Ἡ)νμνασμιονωνοὺ ́  

“ποι της δἰσ' συζβισμιοὶσ. 

γ γ νι] 
Ουκ εθ0 ὅτ 

Ἰαλξιά. δεξι οὗσ' ἌΝ ἴζουσι 

σου ἐσρατενῥϑβουσ' κοὺε- 

πούγουάξι ουσ΄. τουδὶ δαδι 

δράσι ὀμτασ' πὸσ' ϑγαπεῖ 

ας, Φιλνδύνους ὁ εν Ν)ρισυίοον 

φούτωσ. ἀγῥεναντίον ὕμνος, 

ὑνποίντεςοια μαϑέσ' “φοέορα 

τεν ἀϑροιεισιν. Αἰφύσεις 

ΝῊ αὐωσ. εῥειρωνείᾳ λέγᾳ. 

Ρ Φικόνίω τα "ὐρωῤνμμά 

νονεισίνοῖθεα του διελονότι. ἐκ 

μετοιφοῦ ̓ ξιφῶν. ἄπ 

κομῶσινε εἰσ Μου 'χανέ ρλόμϑ 

μοι οἱ αὐοι. μοῖρ φο]) ἐν τοιῦϑα. 

ὁ ̓ἀρισοζφαινης τήϑεαταῖ σ- 

Καλμδε ὑπ ̓αὐτρυδ΄. πόρῳ οἷς ᾧ 

τέραεισιόν των Ῥυπκοιῖ. 

οἱ δείχοιϊαμβικὸ βίμεβοι 

εἰκατουληκ οι. ῬΑΡ' ὧν “ τε" 

θυτοῖος μελοποιδρῚ ὀψιτο Διά δὰσιώα “υὶσ' αὐ. «λέ γι χῆς 'λεν 
ΑΕ ρμὰ λθόνιευπαηρώξ ὑποήϊον ὅωμ κράτη 

Σωτὴρ. γενοῦμοι σύμιια χέστοῦ τουρῦῳ, 

Εἴκω 9ὲ εἰσ γῆν χήνϑε καὶ κα τέρλομιαν. 

τὴ πριῶνταιποιῦτ᾽ ἀειϊαὶ τῷ 

“ἰλᾷ κορυν (- 

ΤΞ Δλιοῦ. “αὐτὶ “τοῦ ἱῶ ἀοϊδεδίου 

οὐ ἐρωμέίᾳ δὲ τοῦ πόφησι - 

26 ὀρεςῦ. τεαλοπανφύρου 

σιτίω ὄρεςιαν οὗ διόκσκαλίαιια ᾿ἀγχυμύμνομα: λονφό βδι: δὐμνιόχσ- «πρῳπίασοιτυριίδ ἄρ, χ κϑὰ 

«πρλλώννθ᾽ Ῥιλογίανλεγουσιχορὶσ μὰ σουτυρηίζς. Παβζποη ὅδων. δπξῥακεκ νικεθδάμ 

Φιβολίαν: ποι δξομΥπρς, ὃ ὀρισισφιοὶν βταικαι ἄϑενλ ἐγεπορμαϊ. ράτητὲ ρμᾶ καθ ἰδλφόμ! ὁ 

ὑρμᾶ. δένοποιδριχωντοὶσοντεθκ ὀσμφξασιλξία ὑυντηρ. δέον ὴ λθπ' ̓ποτοὶ »ππιϊωαύπεπρὸσιβκρω 

“τη. ΓᾺΥ ἣ ) ἐκ το)πποβιβονη εκεί τί γ γ᾽ Σωτὴρ ϑοῦμοι. ὑϑὶ τον ρυρδοσιηῦν ὃ οΨ ἀπονἐφομοιθέλ᾽ 

τίμιο ΡῊ συίιταβ ποῦ ι. ΑΔ αῬὶ αἰξωϑον προσλην 7] (ον τὸ ἐπεὶ ἰάμξια. ο 



Αριτοφαζουσ'. 

Τρισυφόλω. “αὐτῶν «ὐ- ΔΤ τωρ ἔχοις ὑπ. τὐιἐν. πλδιρβδύδοκαν 

ἀρ ιρλὶ πέραν μκίμψινπρὸς Δι Ἂ ̓λαῦδὲ πίντο ταῦ τοί ἐγιρῶλν ἡγρί ΓΝ 
τῇ προτέραντι μωρηβῆμωι. Ἐν. Ὲ λει δ δίκα τον εἴ κοσή βίαι γτίαρ' 
Οὐρᾷςατι λυρθσιδαίφῳψ θ᾽ κ 

προσυλυδ)όμνσιψ. ὡσ' ἀπ ΔΙ Δι" "κᾧ 7 λε πρρουνσοι σιωπᾶν Εἰ μή, 

πωῤᾶμον ὑηῤευριπίδον. δ) ὃ Πρὸς τρισὶν ἰαμβέίοισι, προσοφ ἐλωνῷ αἱ εῖ. 
ἈΠ ἊΣ ’ »,} , 

πε δ οννεσφλίπν Αν Αἰ. Ἐγὼ σιωπῶ δ γ: Δι ἀνπείθμγεμά. 

μάν λέ ΝΑ Δὴ ἐλοσθονα ἐ ἕν: ξυθὺσ δὲ μαάρτικεν οὐραϑι ὃν ἐζσον- 
μέσιου μελάμοι ὑξριζομέ- 

νῳ αὐὰκ τοι ᾧ ρογμῶσον. οὐ Αι ρᾷν ὁτὶ ληρειφιΔεια λλόλίων γέμοι μέλ. 
φροντίζω φισί καὶ λέγνισ' Αἰ" Ρώς φϑομᾶ μα ρτεῖμ: «Εὐνοὦ 9Ζς « ξα ρχϑ: λέπ- 

ἐρβ σις, ̓ υδισ αν, Ἔρμ λθόνιε παβῴιν ἡἰμυὼν κράτη: ᾽ ον : 
ΝᾺ πἰνϑ δ δηλονοτί 9 Αὐλὰ λ 

“ὀνριάμιονιπρΘλτώνε “Ἐν Ουκυρόδρίςηστοῦ τὰπε ἐγ! πύμοῳ͵ λίΣ 
δοχὴν “ταϊἐρμεν 1. ὅτι οὐκιὸρ Τῷ 72 τὶ Ῥοςτεθνεώ τος, Αἱεοὐκοἰ)λωσλέγων 

ϑῶς. οὐυρωνερνὸν μὴ ἐνμό 'δτερὶ οὖν ηὃν ὡρμᾶν ὡσ’ πατὴρ ἀπώλετο, 

τ ρμ μα μτς ΤῚ υτοῦ ᾽ Οιαήω οί ἐκ γιωσεκ εἰοεσ' χερὸς 
πέραν, {] τὲντριντίυ ἄνα. 
Ὧν ὁ οὐρυπήδησ' ὑφι: «τὸ ποῦ Δόλοις λα ῥαδοις, τοι ὑπτῇ ποήΐ Μῴν ἔφ»: 

ἐμοῦ πουπρὸσ κράτει ὑπο Αὐμοὺ δόντες ένον οἐλλοὶ ηδμέρῥουμιον, 
“] δύων. ὅσ' κρατηθόὐσρῆῷ Ε ρμὰμ χθόν! ὃμ προσε σενκῳδηλὺ λέγφν,, 
πἰϑὶόπιϑο ἀπώλυτο. Τοῦ ᾿ 

το ἰμἐκ τη του ἐἰνεφλθόνν Οτιὶ τρότρῷορ τούτο χὰ τη τοη γέροι σι, 

ὀσνιζόπερτήρ δ ῥέπ ὦ ἐν ἐπι μεῖζον ἐξήμαρτε, ς ̓ γω βουλύμίων. 
ι 

4» τίμα, τα χρόνοι. Ει » πρὸ πρῷομ τὀ χθόνιον ἔχει γέρα, 
Οὕτω αὐδνπρθλ πρς ὑτυμ Διιθυσωγ᾽ αὐ ὀννπρὺσ πρὸς τυμρωρύχρτ: 

βωρύχοσ. σίου αν βορνν 

υππιτρόσεῤ πειὸ σον Αι 'Διόνυ στο “ἰρ 4ς δι ον οὐκάμθοσμί ο»- 

λυῇ ἐϑδιρλ γέινθ᾽. λίγῇ Δι: Λύδπερονοὺτῷ. συδῷ πιτάρφτοβλαος: 

δὲ ὑπὸ ὡυτὸὰ δ᾽ ὑπὸγῖν Αἱ. 'Σωτὰρ ανῦμοι σύ μρλαλος τοῦ τουμϑῴῳ: 
0) Σ ΚΆ Τα ζητδυσι, ποϑο» ἡ ) 

᾿ 5 δ᾽ ὀνυσυσ λέγφ: “ὐαρτεμεῦ ᾿ Η ὑνστε γέ Θς Ων τὴνδενήκευτί ἤζϑ
μοα ς 

᾿ἀϑρθ ἀνδὐριναίδον λύων, Ευ-Δὶσ των ηὸν ἐμῶν ἐνπεν ὁσοφὸε αὐ αν Ἄοφο, 

δηλ ασευφειρ ὦ ὦσωρι Δι Ῥῶσδσ. ἔν σίκ ὁ πΕ2 ηὸ εὐμζγῶ ) δέσοι φράσω 
ἴω ὑττης ταὶ , κω ῥϑὲς γὺν Φησιμοὺκατίρ λομα. 

νυσεταῖμφσ οψὺν οὐϊιαύθοσιμίαν. Διόνυσε αἰμᾷσ ἃ τς διο ν κράνπτι λᾶς! κανῶς κοὐ ληρέσ. σκλι 4 
Ρ οἷν γττὺν νἀ λου ,χίδωω. “Ζ ) οὕποιλ᾿. (δον μεῦθυ4σ΄" ἡναμὴκ αι πἰρώτισινλέγν. « Ἂὸ ̓ϑ᾽αποζφάσει: αὐ 
ϑοσμιασ ὴ ὃ  δίώδεσος ς γι4 μϑμου“το αὐναρκὴ φβιδημς; κόγημς “ἥϑανγργον αὐϑός μιοσ᾽χρὰαὐϑορμ δ 
ὑτωσ.ἃ ἀκ ἀποδὲ χριαϊοούφς. Φλιωωφουιφνμὶ κοὼλ ὁγους απρυπεῖσ. ΣΜΑΜΔΙΝΝ Ἣ θλάξθ’. 
ῳ “ὅλα 45 αὐτὸν εὑτῇ ἢ κατηθθλᾳ γ“ ὁ ἁμουῤτομαι. 

Μώωΐτραν 
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Η κῴν δὲ ταν τον Ἐν τ κατέρλρμαι 
ΔΝ Ἣν διί,ὡσσνο τ ὄ τις ἄστοι γείρνι 

᾿ Χ ρῆσομ σὺ μα αἴβανεἰ βού λ4 καρ δοτρμ: 

Αὐνουδὲ τοῦ το Ῥ γ ὥκατε σωμυλμϑμ (- 
Ανθρωπο ταύτησ αΆ αἰ τέρως ἔλομ 

ἕν: “Πὼσ δῳδδαξονγρῥμε καθγι δὰ λεγής' ᾿ 

Αι Ἑλθῶρμμϑρ ἐς γῆν ὠθότῳμε τῇ ποΐβας 

Χωρίον ἄρνες ὑὐλλ ΡΥ λήλυϑύ- 

Φιΐγων βάρ, ἐκ τὸιοὰ καιτέρχυτοι. 
Διἔυ νὴ ηὐμ εἰ ἐηβγλω"γἹ σὺ ἡ λέγης δ᾽ρ,"Σ] δὰ. 

Εν Ουφομὶ Ὧν 0 ὀρέσην 'ἰκα Τλϑ εἶν ὀκαϑε: 

Λ λαθρα Ῥδδέλθῳ οὐ ποιῶν Ῥὰς κυρί ὅς: 

β Δὲν "" ηὃν ραν 0 ὑτιλεγή: ὄυ μανθαψω: 

ξυνπέραιμε τοίνυν ετερον.Δι: [ϑιπσέραμεσὺ 

Α͂ υγ [λάνύσοισ. σὺ δὲ σ κακὸν ἐπόβλεπι: 

Αι τόμβυδες ῥχὴῷ τάδε γεκηρίασω παηρί 

Κλύφι οἱ κιοῦσουε «Ἐπ. το ϑέτερον οϑές λέγᾳ, 

Κλύνονκοῦσεω, ταυτὸν. ὃν σοιφύσουτα: 

Δι Τεθνν κόσι ) λεϑὲρ ὥμόχρρει σύ 

Ο,σ οὐδὲ τρὶς λέγοντεσ ἐξι κμόμεϑα. 

Αἰ ΣὺδεπῶςτρΙ 45 Ὅς προλόγόουτ: ἐνἐγώφρκσω: 

Κῴμπου δὲσ' πω ταυηὸν, ἡ ςοι ἰώ ϊϑῳς 

Ενοῦσοιρ ἕξωτω λόγου,κα το ἥϊυσορ. 

δι 92 δά λετ᾽ ὀγῥμόοῖν »᾿λλάκουσξα.- 

' Τῶν σῶν προλόγων Φδὶ ὀρϑῦτη τος ΑΝ ἐπῶν. 

ἕνην οἰδύγρυς τοπρῶτομ τυ ΠΩ αὐήρ- 

Δ Μὰ ὃν λί ἐδ τὠλλὰ κακοδαίμωρφύσε! ᾿ 

Οντιναΐγε ποὶν δὴ φιωώαν πὸ λῶν ἔφι, 

Α΄ ποιτῖν ἐἰν γὸν σατίρα πρὶρ κσὰ γεγόνεβαι, 

Μάκζαν. ἀ ) δ ρυλᾷ καιβδυπ'. 

ἀρίϑὲν δι ἐσ’ πεόϑιν, ὅτι 1: 

»ἀρ ὀπερόνλ "δ ποὶς με 

ταλιάς ἢ λέβεωνξ ἐσῦσ 

διυυα μουσῶν ζῶντη δῴψν - 

-σλω των “ποιητὴσ'. ὁρῶ τε 
“ὀδῆρε ὑπήφῶον. ὡς ὁ Ἰϑρν 

᾿ ὁμὴ ρῷ- Ἕκωρα δκό ελῖ 

ὕπαπφοδικίωτε κορμίν ἕκ 

πάνέβροκ τωσίνρεκ εὕμιατ' 

ἔκτε κυδοι μΐξικρὶτὺ Μικέ 

τι ποίϊδεφι λωπολεμίξεπε 

μεδὲμου χυϑονπρ ὁσέκτο- 

ραθιαλαιντοι ονομαιλριί - 

τος ὑπο το ̓λιοίιέρυκθ, 

ἐριβδρον κοὺ ὁ Μνιοῇ ΜΕ 

ὼ ἀραταλυμον χφθαναι τὸν 

πεμόρονπεΐρποον. ὁῤέω 

,Ὁ εἸριοθλεύμρε: βιβανσε᾽ 

Ἰμίτριποι χεῖα. Ελἧ μ᾽ Μ ὀμπῖν. 

ἐλό μ ὡς τ΄ αὐλινὸ ὅτ με 

τῇ ᾿ τιοὶτ' “που δυσὶ ὁ ἢ Φν 

γὰς ἔλθ. τόσερς κατέρχῷ. 

,δΊ ὡς δὲ αὶ φνυχισὼμ, 

νχρα νταιρολκαπέρλᾳτοι 

Οὐ-πιϑὼν.δὺ ἀστο} Ἰγραηε εορ 

δι ὀξντονεπίον ὡ “ἰϑώρ. "- 

γα Ἰδφυτέρε ἀορίφονρν με 

ον». “τον τοὺ ὅττι οντοὶ σ᾿ γὼ 

34: πὸ ιοὐνιτές οδωυτοὶ Τουδὸ 
ὁ πομναν τον’ ἐππιμο ον 

σί. Σ δι σι ῥίμακόν. αὐτὶ οἱ 

“ἤϑατήρφν ῥκακῶς λιγὸμῇ 

ὁ δὲ τύμβου δἔποοθω. τοὶ 

ἑξηστολόγον. Ἐξικνέμι 

θά. ἀκουόμνθαιφ σιν ποϑῆναι 

δυο μεθα. Καὐπουσὶσ ἃ ε΄ 

πω τον τὸν. “καῦτι ἐλαί χίσον 

ἢ μα ἡπϑιτ δνῦρι δ ρίλκ' ἐν Ὡρλλόγφάηῤφιοοιβασ' “φορτίων. Ηἔ ἐδ ποσ. οβ αὐτιγορησϑὺ 

θμαίδον. “ξριλαρ χὺ τουδράματοσ. Ασὸ οἰ τενῶν ὧν πιρτίρα. «Ἵνα τὸ ριαῖδον ων Φοιν ασισ' 

ὀρηβϑμα “ἶϑὶ οἰ δ φρδοριὴλαΐ ὅ" μδασεὶῖ ρέπιμν ̓ ἄλοκαδλωμένωμβί ἊΣ δὰ τεκνω σεῖς ποῦσοκ "ἴω τενᾶσῃ 

6 εἰ 



πο 
ἀν ἀρ ραν" ι 

ζιο' κοὐ ὀχεισμιθὴ δὲ, ο΄. Πώς οὗ ον ἣν ποηρῶτον ̓ τυχὶς αὐήρν 
ἀν τΗ δ τε ΡῈ ἐν τὸ ἐνετεῦθιν Αἀθλιι ὦτουτος ς ροτῶν: 

. Ομ 
τέ “Δοσωτοιφίλονν νὰν Αι Μὰ ηὃν δ οὐδῆτ᾽. οὐκϑωυν ἐπροὺυ σοί"τος 

σοὶ ρπεπρυ μόν, 'ΣΦποιι Πῶ σγ ὐτεδὰ πρῶτον κδρ αὐ ον γμούμϑρον, 

δδσχερ τα λιπένφαθν. Χά μω νόῷ δι “Το; ὅδε (ϑεσοιν ὦ ὧν δεὺ οἴκῳ. 
ὡσιὰ ὥλισεΖόύ εκ ρον! δες πὲ 
λνασφυχαδεἐραῖοι ποῖ ϊ ϑαμν ἐκβαφθσ, γέμον τοτσιτο Ῥδεφομασ' ̓ 

σοὶσ᾿ ΟἿ Φίλομὴ ρπτουσοισί. ἐιϑώ: ῤλυβοῦ ἦρ βησᾷν οἰσιον᾽ τῶ τόδε . 
ὃν ὁ δύιυξαγμσυι τοί δυππίν'. ἕπειταγραῦν ἐγπρδρ οὐνηὸς. ὧν νέος, 

Πεοὶν ριγονέμειι. τΠύ τα Καὶ πρόργε του τοῖς, τὴν του το μητέρα. ̓ 
γρονεν ἐκ “δα δληλουΐαιν, 
ῥαβατῖεὰ φέδιαρο) ̓ Εἰ πἰϊξετύφ λωσεν αὖγόν-Δι ἰδοαόμων ὦ ἀρῆν- 
ὑφνὺ δηγονε ἡ ποθ᾿ ῥά- Εικά ἐξρατήπισίγε με ἤρασνίδου» ; 

ΠΙ 
“»καενῶν.ἐἰδύτισπσθιὼς γι Ευ.Λ ηρθσόγρδὶ τοὺς προλόλϑυς καλῶσ οι ὦ. 

ϑίώτα 
πττν ν δλάμά: , Αἱ Καὶ μείω μα ηὐν δὲ ὅκα τίρρι γέσουκν! σῷ 
ἁλιίεανέλϑέιν τοῦον ἀπε 

στεινερ,κροῦ ἡ ϑροπιυβοὔεν Τὸ Ρ' Ἡμδκαςορ. ἀλλα συμ πο 1σί ϑεοῖς, 

ἀπτὶρν μωτου δ᾽ αν γμλερ, Ατῇ λυκυϑδουσου Ῥὰσ' Ων λόγου, ἀκφϑε Ῥῶ- 

ἡμάως Υ̓ ΣΝ ζῷ ἔν.Α πὸ λυκυϑήου σὺ οὐ ἐμούσ᾽. Αι ἐν δσ' μόνου . 
ου “Το) ἀεὶ τυλοντ 

δαλ χλτσπτέθει μόρια Ποιέςς δ οὑτωσ' μὠρ σὴν αυρ μόν οὗ πον 

μιονν τος ὕσερον ἢ πρόσιος Καὶ κωδιίραον. “κοὐ ληΐζ 970. ομρῦ ϑυλά κου» 
! 

ἀρόυκότος τῇ πύχι. Ἐν τοῖς ἰαμβόοισι λεέξωδάντίκα: 
ύ 

ἐν ἐξ αϑηνα δε ὁ Ε υἶδοὺ σὺ δειξᾳσ; Ἁ μφιμὶ Διε"κσὼ δάχὰ λέγ. 

δὰ ὄντοσυ ἊΣ ὀπράκρ. ἔν.Αἱ ΑἹ γυππτοσ υ͵ό᾽ ο“πλεϊσοσὶ σοι τ. ῥτοῦι λύθη, 
ἐπειῳχθαισ “βετίθεσαν Σ υυταρόρσὶ πω τήκομτοι νου Τίλῳ πλάτη 

τὰ πομόγα »γοο. χυτρ ἵζῴν Αργθεκα τοιχὼν, Ατ:λη «υϑ2ον ἀἰττώλεσεν: 

ΣΕ ΘΥΝ ΔΙΤου τῇ "πώ τὀληκύϑι 0" οὐκ λαύσετορς ἴ 

πὸ Φιορᾶς ἐλϑᾶψ. Λίψετε ρον οὐ τῷ πρόλογομ ἶμα ηϑὸρ γγῶ “πῶλιμ- 
Μευπῆρασινίδον. «ἐς ἣ» “τοὶ 

αργνουσεινοραταγεσοίγτων 

δυ οτυχβς ἀπέθανε διδεμοσία, ὅγςτε ο οἱ ὁ πμόνανπε ἀράσνϑλθ. “φικλῆσ, ἀρισοκ ράτησ' μέ ᾿ 

σῶν ὡρφησι Φιλόλο ρΘ΄ δεμλτρ Θ΄ δέφησι͵ περι ὁ ὁπερόντι ἡϑούοϑτ ἀρ έρασινι δ ικαἰκλοπῆςκα 

πργοριϑ ὡομῆἢ περὶν λλατον τον χευμάτων. Τοῖς Κ᾽ τ τως ὅτωγβ κυσὶ λδιιφ ποιῶσ. ὡσποίντα 

σροσθελαρϑοι τ μικροπρε τεσ τ ἰιωσιώρμον. οὐ χοῦτω ὴ ) ϑυλακον. δὰ ἐαντις “εἰσεθυλαΐει ον, 

ἐγχορι ΑἸγνη7 Θ΄ ὡσὸ τολθσυσ ἴασα λογά « ἐρχιλάουαστι νὴ ἀρ χλιῶρτιγες φϑισῶς οὐγὰρ 

φιρῷ γιδδυρι αἰδυνλόγοσ οὐδεῖσ γυνοῦ οι, οὐγοίρἠβίφεισιν ̓ἀρίφοερλος τὸ ἀρχιλα ου - εἰ μὰ αὐσὸσ' 

μιπιθικονά σε ρον. δὲ ἀρισοφφαύνσ' ὁ σβα ἀρχήσ κι μϑμον ἔνπε. ᾿ 
Δι ὀνυσοσὶ 



2): 

ν᾿ 

Ι Υ 

Βα δι 01 

ἑνιΔιόνυσος ὃσ ϑύρσοι σε οὶ νεβρῶν δοροῶς Γϑληιδῳ ὑψμισύλικδάρχὸ 
πος τ ΤΙ Ἀσι 9 | καθα 79 ἡ αὐτύτου πυ ρ΄ 

Καϑαήτος Ψπεν Καισι Ἐπ ΥΚΑΥ̓Ρ νι εξ τοδῖι ΜΕ φυτειρὸ μῶνης 

" " λα} ρων, Αἰολικύϑέον εἐπώλεσωο, ' δασ:. ἡ λλωσ. 

Δι (νι μοι ποπληῖ (κεθ ̓κωθ926 ὕηρ ᾿φλυλικκύθου: Καιαηοσιτιμα λίδκι,ὁσ' τὰ 

ἐν Αλλδδὰ ἔξαι πράτ μαινηρ θοῦ τουτονὶ ρα ἐς: καϑείμϑροσ. “ὁ δὲ κα - 

τὸ ἊΝ Ἢ Ἰδηλὰ ΝΜ κζαιδϑ πέρως λείμάνορ, δηλόι τὸ 
εἰ ἘΡΡ πον οὗλα ΩΣ δὶ Ὡ Αὐ ψυϑνν δον καιατ εοϑοω Ῥ δῶλχο 

ὁνκ ἤξηνός τι σ΄ πων τῶνὲ ρ ὀδοιμομθ εἰ. δύω, προσήρτασε ῥλικυ 
Η͂ [7}) πεφυκὸς ἐθιλὺς ὐκὲ ΔΕ δον, ϑεον ἀπώλεσιν. ΑΥ̓ δὲ λονὴν 

Η δωσ-ινὺς ὧν, ͵ "ληκύϑγομ οἱ πώλεσεν- τοϊάμβο. βοίνοις Ἢ σιιὺ δε 
φίμσιν. ΗΝ δυσγρες ὃν. ἠῳ λοι 

Δι-Ευρα “τίδῳ. Ευ.γ] {γξτν. Διυῤφέθϑαμοι δοκ εἰσ: “πὶ “Το ἐαἴμβ:, -πλοσίανᾶροι 

 Τδληκυϑ2ομ Ὑ Ὁ ΤῸ} τότε πνϑυσελτοε πολύ» πλάκα, ἐκ ϑενεξείας δὲ κα 
Ἑυυδάν μά τὴν δὰ μεῖϑα, Φρόμγὶ σοί! μέ γε" αΓλέν ἐλαξὴ φλτίωόμοφν 

Νυνι “αὐ ποῦ Ὁ τοῦ χυγκκεκύνψε του, ΓΤ, ΣῊΝ 
“τῶν. Ὑφεθειλϑαλορῆδω 

Ανἴοι δὴ λέγει ον, κὠσέλου ᾧιὶ ληκύθου: ϑξαιούπολαι λάσιον δέν". 
ἔν Σ σώ μιόντρτῶ συ καφιμοσ εκλι πῶν Κἀ πέλον. "ρυτέσισι ὁπειμλῆοι 

Ατήνο ρδς σιζῖτ. ΙΑ μληκυϑέορ ἀπ λεσεν- ϑιτύρτιξπης͵ ὧς προσ ολϑ! 
του τωδμύαιϑοιι λυκύδορ. 

Διικἡ δοομιόν,ἄνορι ν"ἀτρηρίω τὴν λέκυθοις ΣΝ Λνιόρποτ' λυ. ΒΠΌΤΑ 

ἵνα ὑὰ ἡ διακναἠσῃὺς προλόγου! ἡμῶν, Εν. ηὐ 7} ᾿  φοινίκοσ: ἀριδέτο φῦ 

Ἐγὼ πρίωμαι τῷδ᾽, Δι- ἐαὺ πευϑ5ι)εμιο : ξεθυριποίδονἑεὶρ χα. ἐκ λᾶ 

Ουδᾷ τἠπελρρλλὸς προλόγους ἔξω λέγειν, ον ἡ τοῦ σίλρυνμα επίσ'οῴ-- 
βες πεϑὸν. οὐχὶ ὁ "δὰν ἐ ὄνος 

; Ι Ψ ὅτον οὐλεξᾳ προσοίψαι; λήκυθον. ὄνκαλμῳ δοθέν. χεισμὸμ 

Ὡς ΨΥ͂ΝΙ δ ταν τλφος εἷς “ηλοσῶν μολωῶμ. ὡσπέρτιέπεισόδγον ὄσεμε-- 

»ὦ ζτωσ' ἕλοντα. Φράζεο 

δέμοι μιδϑομάπίνο ρος ὑκανεκάσιμι. Ηἰονς ὑγρϑ ᾿ἀϑρθπφολι "πὼν τι πυϑῶσν αν Εἶδα σι ὑγονὶ  αϑη--» 

ταινὴκὐγαινέίω μυτοὶ χερσί. Τιωδιάτεφλιγίων καὶ " φοϊεϑοσ. οὐαὶ ν ὑωημι. Βουκόλι ἡ δι βύασ οὐὐο 
Φεφίος πελάγον᾽». Ἔμθάδι προασελιίσοισξν ἡλάμρβανεξξμιρίμυϊ" ̓ Ηἰιονλλνώνι σιμετο μφοπέ 

Ροισιν, Η χῆσι. “Λα φῦ ἔκάτερνε τί τσλοκορ "χε μίώνσ. τω δισνητεμόνα ἀῶ ἀτρέηῆι οὔκε 

Ἄϑυθυ, Σημα δέρρι εἰρίωμάλ ̓ἀριφραδίσ. ,οὐδίσελήσει. Ενιακύτοι πρώτισα βοδεκέ Γ ἀγραύλ ο[0. 

Η͂ ἐνπὶκλίνν πὲαί σλῳήμν “πϑὶ ἕοντι, Κ αὐ τὸτετίω μδρεπειταμολαμφυλλῳ “θομὶ Ρ εζψν. Α ζῶο 

Θἰκι έσ. “ΔΝ. ἃ ὅταν ἱφὰβέξισ, Οὐχ ἐ ὀππῖίι ροτοίτῳ κτίζᾳν “πόλιν ρναγφαι. Δφνὸν να-- 

λίου πέμψαν φυλακ' ἃ ,,δὸσ: ὄσω. Καὶ σύ γιπινορω ρωηρυῦ ὀνομαίιλνσὶ ἰασερμμαΐϑισ. 

᾿Αιανάτων λε Ἔλίων, αὐντή σούς ὀλβιεκάσιμε. ᾿ Δ᾽ τον "οήδλήκνθον ΗΟ “-Θ᾽ δὐριπίδεμ 

ὁ λόησ'. ὅτι ἀτόρασορ πῶρ αἰδῴλου πίω λϑκυϑον «ἢ πρὸσ αὐγύλον͵, ὡσ'τεσπτολϊισαιεὼσεὶ ἃ ὁπεν 

; ἀν σοί! αὐτίωἃ ἀπδυςαντφλάπολωλύαν " ) ) πρίουὠϊσῳϊρλῶννστα "αὐ οντοῖ οξῆσ Φυσιν. δοω 

πὐδες ἐπλπρ ἰωμαι διὸ υρτέ μα τοϊαὴ ἄγατήρνσισ τ συμμάχῳ. Εωὼ πρίωμεοῖρλι. αὐ τὶντῦ 

ἀγοράσω τίω λϑίωνθομ κοὺ ἀπὸ δύσωτίω" α“πολωλώαν. λον ἔπνιν ὅτι . ἀποπρίῳ, αὐτί τῦ) σβωτι 

Φι} 



φᾷ ἜΣ 
ἅ θεφοφαν ουσ' 

σε λύρᾳ δὲτοῦτο. τρίτο Θαῖσιν ἰπσαοισ, Α μληιεύϑηον ἀπὼ λεσέμο 
γεχωσ' ἐκθνοσ', Ἀμκύδιονά μον Διο δ ρᾷσι προσῆψεν. αὐϑήσ αὐχὴν λέκυθομε 
πωλενοὶ δὲ πρίωμιμ, 'σ' ἐξ; 

᾿ ρωμησωμαν ΑλνλΦ᾽ γλιθ ἐπι νοὺ νιᾶ ἀηβσισ “τσ τέο 

Θουῦσιν Ἡπσανισ'. “ἡ λονπὸν τὸ Λή 4 )ες ολξ, ποΐνυ κα λήνε καγοθέων, 

ἰάμξου,τγομον ουγαιμιδί ὃ Ἐν Μὰ ῥρμόΐῇ σ΄ Ζῶτγ- ἜΧΩ εἰσίμοι συχϑοί- 
φίω. ἐφιηϑυόασ' φβδιορντουύσ 
γος αὐ χα ἔν, : Οἰινδντηρηϊκγῆσ, Αι μληκύϑγον αἰπτωλέσειν 

Αἥδϑς ποίσντίχυν. “ληίωυθιον Εὶ Ἐν-Εκσονεἰ πεῖν πρώρ: Ἅομ με ηὸν ΠῚ ζω 

αὐτρ'ἀππῦδυσ' ̓ανπὶφξλἰσ»λο ὧι νϑύς ρει τρλύμεϑον λαβὼν φοίλων, 
 Αϑῤησιδλλιρᾷ δέιλιψφοβο γα χρῶ 
λοῦπώνν ΣΈ ΗΝ Λὰγύτ᾽ Θύων ἐπουρχές' Αἱ λυ ὕϑέον αππῶ 

ὃ ὁ δόνυσισ ἐμφαῖρ, ἡσὶ Δι 'ῬΜετοιξὺ θύων, τ: αὐϑὺφ εἶλεγ. 
1 ρΡ 

σειν  εργῆ]σ'προλογοισηγῆς Ευ- “ΕἘαϑγὸν ὦ τῶλνιπρὸσ “τοδὲ 3, ἐππάτον 

σῆς ἀποδιδο τοι νας γΑὺ ἡωρλέλεκ τοῦ δι ἀληϑάασ ὑτ, 
ὡσανρδοι, ϑσαὺτίω ὀφεῖλ᾽ 

αἰρρύλῳ. οὐϊιουν ἀγοράσει Δι: ̓Ατρλδσϊρεῖ ΕΥ̓ Ἂν κύϑ
᾽ δὲ “πῶ λε άρας 

ποιὐτέμμἀποθοσ αὐξρ. Ἶ Τὸ λυκύϑ7ον ))) ῬυΤεπὶ Ῥ προλο ει σίσον, 

Οἰνοὶσ' ποτὶκήις. σι βέκ με ὥςσε β τασύκε πὶ Σ γἱ σινόφϑοιλμοῆ; ἐφυ 

λεανγρουμεπὸ ἱκανά τ΄ Αἰ) ἐστῶμέ Ἅη" πρὸς Ψ ϑεῶν αὐγυ Ξάπονν 
ἀρχῆς ἡ ἡ δὲ χὰ τοιόραυμα 

“οσ'. "καλνσῶν μᾶβδδν κος, Καὶ μιω ἐχνγῶς οὐὐηὸμ ἀποδείξω κακὸν 

πιλοσίας γϑονθ΄. ὁ δέλα Μελοτριὸν ὃν τς δνγρι ὕντρῦ ταύτρ εἰ : 
κ γτώσίλου: «οὐκ. ἔθυσεν ἐν 

σἰμιδν. οἰνϑὺσ' δὲεβιαύστο εἶ 

ἔὐφο βΆσοις «ἀρχὶσ “πεσιθεοισϑυ σαρ,ἀρπέμιδι οὐκύόυσιν. ϑο ραϑ σούσιυν μα γο υ τιθιλύ ρεὶς αὐ 

τῷ ἀφλίμεν Ἱναποιύτέωλυ μίμύντιωι. ᾿ἀλτούνον τὺ “νκούπρον “νιό ἀοίσοισ ἐκ φλὶ λλανϑυσπποντασσυ 

νι καλέσει. “ ἡ δ κ ρατύναντι Ἂν δμρα τίω δ ραν σίύσειν ἀρις ον δαίοχιη»: ̓σμουλϑούσηδὴ μετ 

δβάρισέωνο τα λαντις Γὸ φχονίωσ, ἰκοινχηβ νἱμεἰ προνπῖ εὐ ξησοιν ἃ ααπίμτε σι πὶ Υ̓ δ ρασπῇ ἀἰ τοὶ 

λαύτι πρώτη τ κάπρὶ τοξθυσεῖσ! ὃ ὁμελέαγρ ὁ θιζ6 ΜΝ ἱσῶκε (ὦ οἱ αρθλ μρς δαῦτο θεῖοι ,αγαϑα 

κτούτεσ' ,ὐτααριςέϊα γωὴλ Μψῶ δ δὲ ρα φμϑροϊταλαντησαφείλοντο, ὑα ὴ δ μελναγρεύφονθυ, -" 
θυστιιν, 6! ΤΥ ὑερον (Δαὐτονφλμρξ᾽ ὑὴ τῇ νοῦ είσει Ῥαδιλφῶν λυ πιδείσης (ἃ αὐαψοσισ τῳ 
Μοιρῶν δ λὸμ,ἀποϑαινόντοσ- Π ὰ τοδὲ γουδειππέτω. εἰς ὃ ὁ μίλλω λέγφν, ὁ ὀπεύτω ω λνδονθν. 

ἀκόλουϑον πὸ μϑβῥὲπὲ προσταίετας οὗ δ Τὶ τονενπί το, ὡς λεγίτω. τοῦ δὲ ἐστον ,ὐπεύτο. ὡς γρῶ - 

ον , γραψάτω. Ζθὺς ὡ λέλεκ. μέλαν! ́“ππης Φλσιφῖς κάρχϑ Ἐρῶ  γου λνμωύϑιον ἀσώλεσεν;, σπε 

“ποὶ (κι υδρδ) ὀρνσον, ὥςπερ ὑφαρπι ἰζοντοι ἢ ὃν λόγον. ᾳ Σσαπῷ τὰ σῦν σύκα. σῦκα. λε ἐγάρτὸ σειρκωσ 
μαιτῶ,Ν ἴλκθ’ ανόμϑρον ἁηγῆς ὀφθαλμέισρσῦκονκαλούμδρο. Αἱ Ἄλωρ, τοὶ ὑπὸ υ δ «πων 

συκυΐματοι λεγόμϑρα, συκα ἐφ Τρά γώπον. τούτον ᾿ 5:0} ἊΝ οὐφῴλον, δγθυριαίδᾳν " ἡπεθλ δ 

θλπαδαν δέος υλον.ε οιϑυριπήδεσ' ἦν Ἄδων προίρπασε ὁ δὲ τοῦ το ἐ, αἰτηυτορποιυτοι. . δ) ἀδὲ τίω 

σιωναιλοιφίω αὐάαβι βώξεται ὁ ὃ τόνθ’. Σ ; δέ! δὲ σεριαστίν ὡς ἐνϊτρλπυλούτῳ ΠΩ 

Ὗ 
Β΄. 

᾿ 

ἂ, 

“Ἴλτε 



ἐν Φογώτα χελϑῦ. 727 τοῦν ο] οδούϊ τον οἰκούωμ 

Βοΐγρα 40, 

ΣΤΡΟΦΗ. ο΄ Τί απεπρᾶπμα, ὐλύς 
μ “Τ ποτί πράγμα ̓ ν ἤσῃ Τοῦ! δ ἡθκοα μα σναρ 

Φ ρον ἵν 3ιγωγί ὑχο, ν’δα ερίοτε δὲ κιμιυτοὶ πίω 
Τίμᾶρα μέμψι μγεέποί σεὶ διπσλίὼ ὑσ' πολλωϊεισ ἔφ 
Ανόρὶ ῷ πολὺ πλέα δὰ ρνται ἐκ ὅλων αὐτιαστιςι 

Κ ἊΝ Ἃ [εὧν ὥλμεμι πλονων ἕω ὡλᾷι 

αἱ κα ἐν με ἡποιη πα δετανμιβοισ ὁδυγρο 

᾿Σ αΡ 2 ῬΑ ἘΝ γι μι ΤΩΝ- λείοις δύγιαιὧν ὁ πρώτον 

Θαυ μάζω ὴ ἔγω γ ὃ "πὴ ̓ δε μεῖζον ἀκατείλικτονὶ ὕι 

“Ζεντοισυδλάβου αντιασοί-- 

Μ ἐμυξαν τόποτι Ῥύτορ σου ὃ καλώτοαι πλνκωνφον. 

Ὶ Τὸν ὁ ακικχέιον αὐατατοι : . δαίτερον ἐκ παίωνθ “Τε 
΄ 27 'ς Ἁ » “- 

Ἐπ κα δᾳσοι χοῦν οουυτῶυν τ τα ἐρτονιὴ δῈ 1 αὐ μβεομοιον. 

Ἐν ἄμυ γεμέλη ϑαυ μαισοϊδιεἰξ δὰ ταῖχα ὁ τρίων πονηρωτονηδὲσ 
““ενπουσυλλου δαοκαταλης 

ἑἰς ᾧ δὲ αὐ σντω τῶ μεληξιωτεμῶ. παὐνυλ πίταρην ἐμδξο 
Δι" Καὶ μι λουγένμαι ταῦ το βήφωμ λαβων--- χεουκρλ νοὶ τρί νυ τρίτον 

ΔΙΑ ὟΛ ΙΟΝ ΠΡΟΣΑΥΛΕΙ: ἀκατοίλνκ τον. δε ἡ 

πῷρ΄ ἀρ ἕκτον ἐκδ βολρι 

Ἔ ἀρλβέτου πρώ τον. φ' ἥ 

μον ἐνιαταλικτικ ἐκ δε οχαιοιΔβαίι χε ἱαμφιβρωχελδὶ ὁ μοιῳ "ξ. τὸ μολρλὸγδὺῳ 

ἐξλελονα ϑέσειτίρι ἰαμξικοι ἰμεβοιακ αταϊλικίοι, γ ̓ὐδησ)τθθκώλομι «μβικὀνζφθημι μῶὶσ 

ο: δγαύλιορ σρόόσυλει ὦ ὅπ κατῶ ὁ ἄφυσιγραφιωτίθοται, ὡσπῷ δ αὐλέντις ἔνδον κἡ ἄλλα, 

“πολλά. Φασὴ δηαύλιομ λέγεϑοι! δγον ἃ συχίασ' πίμτων ϑρολϑῥισ' νδομ δ αὐλετὴσ' σι ὑδλ Ὧρ 
πλῷ ΦΧ Αὐδοροφσικορυρίς.το δὲσυσάματοσ ἄβάγραφθ- Τὸ ὀρί έακ χϑω αὐακτονὸν αἰοιυ 

λον. δον ὸν ἄρισαν μελοποιόν. δὲν ὡσπῷ ἐκ βακ χνογτα ἐντῇ ἢ ποιήσει.ὃ γον οὐρναίβεοῦ ρλύτου 

ἀιτοὸμύλι αὐτὸ. ';ς οὐ γραὺτονπείντου ὀσηραὐῥπίλος τἴϑα τον μϑραπεί νοι ἐπεὶ μι 
νθ’ ὁπεν, ἀποληκνϑιῶσον τοι προλόισ. «δον ἀποῷϑε ρῶ. Κ αἱ μἰωὐλοποῦμιαι"α απαριθμήσευ. ψα 

Φίσώ. ἐπεὶ προῶπεμ δυριαίδησ εἰσ’ ων ἡ συγοκ εφα ανεσομοιμαύτον “ποίντω τῷ : μέλε. ε ἐρατοιϑέγυσσ, 

δα "κῶν τινὰς γρωφάν, ψήφων λαβὼν, Ἱμαισὺ τὰ πετολασμονα Φρωματωον οὶ δισ' “τὸ 

ἀραααν τοῦτο βγνδη τοι δοιζϊμμλσεσολουκί οὔτις .... Φϑιῶτω χιλο οὔ το ἀπὸ ὅραρίσβεων 

πρὶσ ἀχιδλέααμουλθ, πεπίμκον. ἐριδ ἔϊωομνρμιδόνων. ̓προφερᾷ, δὲ ϑυρικαίδης ἐς ᾿γλοπει 
ἄλλα 4 ἄλλων ρων ματα σεν αγοιτωμ. δγονὴδὶ σοφῇ μίαν ἄρμο ρίαν οὐϊε ἢ ἐν οὐκ. ἄρα τὸ μὲ 

ἔμ Θτοι ὁ ζυτωτέον. αὐδρούκικηνν δὲ τίω ανόρων φόμιν- ποι βσρν “τὸ δέγι αὐτο ἔιδα καλθταιολ 

Λοιόοφοφαι ὁ ὡσ' κ ὁ φαμείων φησίν. σι ππώμτος δϑεμιρέυτοιι ἢ ἢ κατὰ πρόσω ἀμοιβαλον. ἧ Χ ρξπρὸ; 

ὑ“πῦκθὶ τίμἀπείεθισιν: Ἑρὴ ἡ αι μλδοδδωτουύ τεσ ποὺκῶλα αὐασποι σίκὰ, Ἐΐωνοὸ ὁ πρῶ χει μεΐονκα- 

πολιτικὸν εἰσ' συλλαδιω οἰκαλεντοιαμολικόν. διαὶ Ἰαμβονὶ ἐλεν ἣν πρῶτον. “πυσὶκ. Ὁ δουτεὴ 

ἌΣ δίμεραν πϑκατούλινεπουοὺ ἫΓ "πενεμιμερὶσ' δίτωργρίφοεμιμῳὶ σὲ ο οἰκαλϑταιώσ ὅσ 

εἦ) ἀϑοιμιαὶ. ἀὐλξρλτελφήθωγραφοσ. “τῶν συστήματος τὰ ἱμωλαῦμοιαπίντε, -λϑ τονσεπείρτο ν 
ἴρσώντί ρῳτ “ὦδες ὁ μοί. θη μυμερλοὰυ εὐλιρλτέλφάφωγρα' φλλιξεσρδιστα ἰῶλαΐξ. προ 

“κυδωκτυλιία ἑφϑεμιμῷονν. ΣΥῚ αὐαποςσις ̓ ἐφθεμιμῳοοὶ Κὁ ΣΡ «- ὡσ ᾧὶ δαὶ ὧλ αϑω ὡδᾷσ'. 

ο 



ὟΣ 

Αρισοφαψουσ' 
Σ - ἂν τυ 3. 7 (ἡ ᾿ ἀλλεντίρνεν, ὙΥΤΎ, 
ΑΔ. ̓Ἄκπυλι μον προ ἷ ἀκ δγρρ οὐπυλαθής εἰτὸν βρῶ Γούβο 
ων ἰσι κῶλον ὑκλο ἑρμαϑμθ πρόγονον 
ρου ὡς αψέγνων ἐν ἀγαμτα 

νον! δωματίου: ΑἹ Τί ἴομδρ γένο σοἱ σστρὶ λέ ἂν αν: 

Ω ὅμοιον δέμυ δ. Ἰριὴ "μι Ϊ ἐκοπον οὐπε λαρφὲ ἐπ ρωκοένε-τ 

πελεγὴ ἐνταῦθα. Ρ̓ ἃ τέλφ, Δι Δύοσοι κόπτω αἦλν λεγρύτῳ- 
ὀνήβιν. αἴσιον αὐόρωψ. "ὐκτε 

λέων. ἴω ἑφομι μερέσε ἐυκΚύδι 
ἀ  θῆτς ἀβέως ῥ 

σιν τῷτελᾳ-ἤϑγρα, - Ροκυκοῖρανε μιανϑοι νέμου πῆ: 

ΦΘ᾽ ἐξβεδὲ σύσημα καποὶ Ϊ ἠκοπῖν οὐ " πιλαθάς ὁ ἐπῶρωριμ" 
πἰθιυϊιοπὴν αὐομοιομερθοὶ ΔιιΤ αὐρῴ λεσθι κόποι σς-- 
τίχων ἰαβιβκν μὲ Αἰβωμ ἥν 

ἀκαταλήκ τῶν τξιὼωλ Ὅν Εν: Ευφαμεῖτε με λιοσομόμοι 

σπέλφήνωγραφθ' ὁ ὁ μϑὐΊοι Δόμορ ἐρτέμιδοσπέλαις ἀγήν: ἢ 

εὐύττε σἰλριεντισινεία ται. ἑϑκοποι οὐπελαίθφο ἐσ ρωπέρ 
δον Ἰριδινπέριμνεν Κ ) 

Ἑρμαῦ εϑὺπρόγινο. ἰὼ ϑβρεὶ ὐριόεεόμι ρϑέῖν ὅσιομ κραγε 

οὐλουψυχονω τῶν. προφέ- Α σον αὐδρῶν 

γῇ δὲ οὐἱι. ἐφεξῆς τοὶ αὐτὰ Εν ἰἠκοτον οὐπί λαϑάς ἡ «πὸ ἔρωρεέν,--- 

μέλναύπον. ἀλλώσ᾽ ἐτυλν ΔιΩ ἡ βασελίυ ηὐχέόμια « κόπων ὅσον. 
αἰ ἀὔοθερ. κοὶ ῷ ὡλλέγά . 

Ἐγὼ αϑιδοὺν ἐσ' ηὐ βαλαῳ ἐΐ ἔξομ Θούλομαι. ΓΙᾺ ,ὔ Γχ ει ἢ 
δεκοσου [ωνρλωσ' ἐκείνων 

βἴχων ὃν τοῦ φϑιῶτοὶ χελέῦ, ὑποδε κόπων} τ νεφρὼ βουβωνιώ- 4 

Κυν στρ ρῶν. «ἀρήσοι ἌΡ Εὐ Μὸὴ πρίν γβκιὅσηες χὐ τέραι οίσιν μελῶν 

τϑλά πο λώνιος, Σὶσικ γα. : 

ὅε αῦϑον ἐσί. ἐτιμιαι χίανεσ' δὲ ΕΚ κι ἀρ φδεδῳ! νόμῶμ εἰρτπεχείψην: 

ἐμιτηλέφου αἰοχύλον . ἐσ Α.194δὸ πφραινευκσὺ. κότον μὴ ὁ προσ᾿γἠθφ' 
σκλησιουδησ δυβἰΦιγιέ. Ἑνιόπως οὐ χομῶν Δίθρονομ κραΐ τσ ξλλαδος ὕβαν 

Ἐὐφημῶτε ἀκ ἀώένω οἱ ἰ 

δ) ανέ μοντίσ το Σφβιπέλεως. Ἰομεδντερὲν ἼΝ δ᾽ αὐλᾷ. ἔἰἠκόην: «τινὰς ἀξι ὅσι τὴ Ἢ ἐΝ ὁ ψιλόν ὅτῶν μὰ ζω 

ὕμνῳ. ἐκ ῷ καὶ δ συ) ὦ ὠκφυμνίῳ δὲ κέχεῦ ἐκ ἐπογοὺ πελαθφσ. Οσιον προσ. γῆσι -σλόςοισ' 

εἰ σιον.ο σκ λησσιοῦ δησ᾽ ὁ ὅσιον. ἴςι δ τὲ ἀγα μέμνονθ, ασυλε. βουξωνιῶ δφλεπιανωτευὶ δουσ' 

δῶνασ.Σ τάσιν μελῶν. οὐΐσιμον μέχς, Ὁ ὁ ἀϑδυνσιγὶ 1 5οὲ ἰμϑροι οἱ ἱχερϑυταὶ. Εκ  κιθϑωσγκῶν νό“ 

κῶν πιμαλίδας γρφᾷ οὐσ' Ὧν ὀρὶῳ γὲ μομῳ κερᾳμ δῥε, “Το οἰ κυλειχρλαλα τετω μόρωσ - 

Οτων ἀχόῦν. εδκώλων "ὧν χων ἰαμβικὸν ἐφθνμιμαβε: Υ̓ Γι αὐα πρεικὸν ἑφϑεμάμιε 

οἷσ. ο Δ. - δακτυλιϊιὸν πενϑομει μεσ. ὃ ε ἐλ ἡρδρρδι, Ἂ ἴοι τρί μετ ̓αἰιατοίληκ ον. “ ΠῚ 

μυτο' δι ὅμοιον Ὧ᾽ ιαόμοιον πτῶροδιρδ αὐπιαστιρείὸν δ μεξονα «κατάλνκον ὕθλμεμιν 

πλεβον δι ) τρολαίφιὰν ὑπ Ἐρὶ τίλᾳ πὶ ρυυγρα φΌ᾽. «Ὁ σ᾽ ἰφύμνιον δι τρον ἰαμβικὸν ἀματά - 

Ἄνα τον, θυριταίδῃσ ὁμιοίωσ' τιαἰυλολρθικ ἀμιέλν, δε αστορ ϑῥα λι 4 “βχλλωνθκλῖ' ὅραμα. 

χούχομύψτοι σὰ ἀγκμέμρμον. "δῪ θρόνον δὲ κρωτοιαυγντεϑολη μϑνέλα ἀκμίω δὲγὴ νεόγε. σι δὲ 

Υ 

ΜΡ 
οὐυο τὸ 



ἢ ̓ 

Βάξα»" 
Η » Πῳ᾿ Ἶ 

Τὸ ῷ λα οὐ ρα. δ Φ λ ““Π69 ραϊ αι ρεδὸ τον: Τοφλαῇ οϑ βαε 
: ῇ ἤ ὀφλατ. »" γλίγᾷ. “χλόνω 

ΣΩιία διυσοιμι ἐθ! ἀκ ζυνὼ ὡσ' ἀσυυετοπαῃ ὄντα. “τι 

πη ρύτανιμ κιώκ “πέμπε: νἱσ δὲ σημιφουνταιαυη δ τί 

ἸΤὸφ λαοῦ ρα ὃ φλκή ὀϑρα.- ΟΝ δορθο δα τιμὶσ, τῷ 

λῳὺ τὶς γιαύτοωσ " “τοῖς 

Σὺν δορὶ ιο χιθὶ πράκ τορι μέλεσι προιϑέσεισ. 
Θούριοσ' ὃ γρῥισ' ΣΦίιΓα δὲ δυσαιμῷίαν. τὼ 
Τὸ φλαῆῇ οϑ ραή οφλαή ἡδάϊεν δπλίιακ ϑαφόνῳ ϑηξιιόοισ φα 
Κυ ρέ μ“σζ ραφῳ γ- νέϊσοιν. ἄψολενθανατον. τοῦ 

Ως ) ἐκσφῥιηῖ ὯΝ αὐφῷλα, ὁ: 

ἱτωμεῦς ἘΝ σὶρ αφροφ οἰτοι ν: εἴ) ὁρρυν δ πολεμιξσαιθεβαΐ 

τὸ φλαῆ ὀφλοεῆ ὁ ὁθ ρα: 7. οι; πύχροἡὶ δ ξιὺ ΝῊ 

Τὸ συτγκλιμὲ εἰ ἐποοιν τι ᾿ οἱ προύκηρρι σὰ ἀγαμέμνο 

τὲ  Φλοῆρῳ λαῆοθρεῖ, ὅν νθ΄ ἐκ Φλσοιυεπείασιτοκυ 
οιύσ' ὀμιθροῦν. ἐσπειδὴδὲ οἱ 

“ΔΙ Τὶ ἢ φλαδόρρατ Τουτιοὶν ἐ ἐμκμαυραϑῶνος ἢ Εν σφι πἐδερλεοντω 

Γδϑεν ν σαυΐλεξασ' ἑμονιοερόφον μέλη ΡΨ ΟΥ͂ΠΙ ὁηπολέονγοὗ ̓ς 

ἂν ̓ Αλλϑρετὼ μδῳ ὁ ἐδ ὺ καλὸν ἐϊκ τῶ) χαλοῦ νν3 δ κίω δόρατισ σλίτ' 
ἽΕΙ διὰ τοῦ δόρατι πεν. 

Ηρμεγκο νοι ϑέ μου μὰ ηὸν αὐηὸμφ ρυν 'χῳ Ἰνεδώμαρας ἀν 

Λάμῶνκ μισῶν ἱερῶν οφφϑεθίωυοδο ππῶρ . κῦσ ἀετοῖσιταϊποιδιως ὰ 

ὅυτο δασπὸ τῳ τωρ ῥδὼ φερᾳ πορνι δίωρ σφ ἄψελθε. Ἡὸ συγκλι 

Σ κολιῶν μελίηου (Δ καρινϑοῦ αὐλημάγχων νὶσ ἐπ᾿ εὔἴαντι. “τιμαχίδας 
; "σ᾽ 5» οὐκῥίοισ' μὲ γράφε 

οϑω. ἀπολλώνιθ. δέησιν 

ὑκθρμοσῶρ αὐ ον. Ἃ ἐόφλα ] ὄρραπ: σύρη μαι Κ᾽ τ ἰροπλνανομοιομις ρἱσ σίχων ἰαμβικῶν 

ἅι μεῬων ἀἰμα πιιλεΐω τῶν " ὐπαὶ τι [ ἀϑωγραφ». Ἐκ μαραϑῶνοσ. ἐπεὶ ὃ ὁ Φλέως αὖ "09 

.“ "μι ξαθῶμ, ὃν ὁ ἡ ἰδιῶ τωι Φλόμοψ. δ ὡτὸ ἔχεν ψαῤχ! Ἢ ἄφομοιον σῳφλίῳ Νὰ φλαῆς δ. “τοὺ μαι 
Ραθῶν οὖν τορφλέωπολλοϊοντοσ, ἑλώδι; ὲ ὃ ῃρρε. Τμονι ΤΩ διὸν ορενὶ οορὐφαμέλ». ἃ ἃ ἐκὸσ 

ἀϑδρα ὕϑκτοι ἀρνόμῆνον ἄδειν. “μώνια α γοσρκαλᾷτωι δ ΝΣ αὐπτλημοτων δῷ γὶον ἡτισ' ὡσ' ὑτῦκι 

ταλόσον ὠρις ἐφρίασιν ἀπηὼ ἔπ πας "ἡ .: ἄσμαῦ ἀδυισιν οἱ αὐθλντοὴ ἐ ευΐδον. Καλλίμαλοσ' ἀεἰδει 

καϊποντίσανὶρύδλα τηγὸς ἑμοῦον. Αὶ 2 οὐνέγῳ, μᾶν ἐσ’ καλ  μυτέωεγοκα. ἐκ υ το οι δωσε 

κοῦικαλοῦον τοσ', ἐς “ὁ τραγᾷδινὶ μυτίμδεγεκα: ἡνωμδὰς τοιυτοὶ δ οὐναδςρ ριω: ἰχυμύλεσι πρϑεση, 

παίφοις ἐμπῇ ῶ «ἀποδελρῦ)) πείντες τοι Ἰσμι ὑλισιὸν Φριυνλον ἀϑυτυτ χομομτοι τοῖς κι Ῥω 

κόις, γγῖθν δῷσι «Ἀερν. ἐὑεγα' ὅν, ἀγὴὺ πρεμέγικω. ἵνεγκα λαηλ τροέικω. ἶμα μινδναῦσ 

57 ἡ φρωυΐχον. ὑνα μιτὸὶ ἑ αὐτοὶ φριωυϊ χοιμελοσειῶ. ἰώ) ἣ ὅτος ἡδὺσ' οὐ γος μέλεσι Φ ρει χύσ. ὃ), λό 

Ύ φζμμτρίω χὰ δηκῶν ἄρτι Ταηίιὸν ΕΣ μεπίώεγεκα. “οὐ ρυϑύρισήδες προσεῖπε. Σκολίων 

μελώντιγων ῳ συμιπεσίοισ' γινοῤϑῴων. τέχοαν λέγ᾽ “τοῦ ὁ ἄλονταϊα πωῥώ; τίμιοι ρον δὲ ὃ Ρ ζὰ 

ἐπα ἦτ ρα σκολι ἡρίς πλεγν: πα Ρ χἦ. ἀφιλιοῦ ὡτὺ υφλὶ ταλῖτε μήτ γῇ μινηΐ βαλεῖ 

Ἵ, μάγον ἡπεὶρῳ Φανημὴ αὐτῶ ." ρόνγναιφνκ ἀχίρο “διασὶὰ πεέρμτῖν αὐόις καϊκά. . γι τὸν 

κι γιὸ ὑπὸπθικλέουσ εἰσηπιϑονντοι ὑγραψυβῥφιηματο εοὕηον ὁ πθιμλῆσιμε γαρίας μα γορ, 

6 ε}}}} 



᾽ ὅς 
᾿ Δριοοφανους 

μάσεϑαλω Ηδ᾽ σιμήνϊνπείς Θ ρων. 0 ρείωμ"το [χαδϑδε Ἁωθησωτοχ" 
ρημεπέχειν. ὅμοιατιβὰςσικο Ε εν Ν᾿ “ὦ τὶ ς κα ὁλύρ ἢ γκ ͵ γἱδέ; 
λιὰή οἰστιμοκρίογτοσ: τοὺ 
οὖϑισ νόμος ἐπιφϑιπῷσκο Λύρας ἐπὶ πϑυρνντρὺ 52» ἡτοῖ ς ὀξράκος. 

Δι λτεγραμ θές. Αἱ Ἄλωσ. Α ΤῊ κ «ροχοῦσει' ϑάρο μῶσύνοι, “Ἰ δου. 

ἀκθλι δή ον ὀδιὼς μὶ δ ῃ :ρὸς ἧῥ τ ρ ἐπιτήδφα ταῦτ ̓ἀϑφν μύλη, 
καδχσῳ Ὧ τ μασηζ' ) 
ὸ εἰ; ιν ὁτιρία Ἀδάνι ᾿ ΤᾺ Δι"Αυτῇ τ ̓ἡμοῦσοὐκἐλισβι αζῳ,οὐ, 

᾿Ὶ ῥσαντ' ἀδὸ μὰ καὶ ἊΨ ΑνΑ λαυόνες αἱ ἔνιοι ̓ἀψάοισ θκλοίοσης 

νκἑξισι δορέ,  ὑπδδβσωνετων Κύμασι σωμύλλοτι: “Τίσιν ινοτιρῦς ὁρῶν». 

τοῦ πων ὑσῖτυκ πῇ δ Το ῥανί σέ χα “Ῥοσιζόμδραιν Αιθύπσω ρύῶμοι 
δὲκαλιῶ σκολῆ. ὡρθβοιτὸ 
εϑϑιφνδλυτὸ : μουσίιθλ «Εἰ εἰεῤειώ ὀλίσετε δαιοτυ λοῖς φελαιζεσ- 

ὅτι ἐν: Ρ γοίμοις πὸ ἱμίανβά Ι σῦν ΓΦ νέσμιοτρς δὲ 
πιζανπ »Ἁἡ ἵιλίνας τιθέ ἐν 

γα κί ρΡ ᾿ ἐβῆσμν Ρ ̓ ἱνασΐχονν "ἀϑοννω μας. ̓λάρωτη ἀ συιύονα. Ἢ ἜΣΩ "Ὧν σκολιὰ ἐνερ, δὰ Ὶ 

“ϑυοιν πριν 'σκολὶ  ὑστομνεμαῖς γροιψγε τυραν “περὶ τασκολιδμεο, ὁπρουσιδκαυσεὑπογοιΐου 

καίσοιρ'. «σι ολ ὸρ ασὴ ̓γ)αῤπιφρασιρ,μέλοςτίολιγόριχ.. “πολ κι αυλημᾶ, ἡ δμέλνθρίωω - 
δεῦβιν. "ἐμ δι ( βωρθωρικ, «δϑονυλιζ.. Μελιῖ:. “προέρνται ὅπιξαγικὸς ζρι ν τὴς ὁ μέλι. δ) 

υς δίζαιν ὁ σύ κι ροτῃ γραψαλδροσια κωμῳδέιται γ(Δὼσ' ψνχεὺς οὐ Ἑ Ἵ σριήσει. χἡ ὁσαννρθν τ πρό, 

π΄. ΦΊΩ δ ἡμιίιροπρυπῶν καὶ οἷα ον χορ δι ἀδουσμλν δἰ ὃ τίω μικρανλυ ῥὰ ὡς ῥαλαι τοῖϑυϑ 

ρι“αἰδον. Η »" Γ ὀρραύκοισ'. ἀπορίαι λυρασ ὑρρακα τνὲσ' λαμξανομτες, ἰχον ̓κϑὸ ἀπετέ - 

ουν, πάνυ λᾶσυμ. "διαβαύ4) "" ἐνήοῦϑον δὐριπίδαν, ὡς κακὸν μελοποὶ - ἰδ. 

(δ πφαίνοντωύτινδο ἀποροΐίοικ ρόογτ᾽ Υ̓ Γ ὑρραναοισ κα προσαδου ̓ τρλκ ρόματιτεδατου. λίγ)ὴ 

εἰσ' τύψε πύλιωπαῦτο ὁ ὁ ἰκαϑόλοτ μ μᾶσαν αὐτο). λλυγᾷ ὺ »δαν ρομϑσοιδυριπίδον. δἶδυμθ’ δ᾿ 

προσιτίρησιν. δ τιθιιδθασιραντίλυῥ΄ κογχύλιαρι ὀρρακιαικ ρούοντ', Δυρύθμδντινὰ " Ἰχλοπρτοῖ τ 7 ὁρ- 

λον όμοισ. Αὐ τικαθῇ μιῦσε. φρε ἐρωτήσει λέγᾳ. ααὑτηδκ αὐ λφοσιοι ὃ. ᾿διονστξ Υ ὑιληβαύληβι Ἴδος, κέλ 

λόσταρ ἠδιλεσβί. τ΄ ὁ ἐνμοητοις λεσβιαράν᾽ ἡ ἡδἦν ἴξαυδβδτσλασιωφψι)μολυ' ὀσόμα: διεθαύονηο 

ὲ ὑυαλοότα τίοὶ λίσβι 0). εν ρδάσφφεμ ραν αὐαφφομβῥφχείρῳ ν:. σῶσειϑετισγινοῖκ οὶ πὰ 

λεσβίδας μαλ' ἐδῶ μὰ “ὑη]ι ὕειν λιμκας δ. Αλίν ὄν. Γ,γερανοτυρίζεσιτοὶθυριναίδυν μέλ. ὐρὰς 

λελυμόμα. αλίκυδμ ἡ 3 ἐππύνορ ΤΟ) τ, ἐϑαλαλοσες ὕ δαπ' μαθή "μι ἡ ντολαὐδρωὶον Ἐριβυθ κόμμα δῷ μαι 

νουσμαῦ ον δὲ καιρὸν τοῦ τὸ “πε τοῦ σιν ἀλκιορίτιδεσ' αἷν-τουιαἧ ὁμεύρρυ καλοῦν τοι. τοὺ ἴςιν ῳ εὐ-- 

“τοῦσ' μεγίξηβ συχία αὐέμιωνπεία κυμοίτων: .οἱἱ δέ φασιν ὡσονρλιαιι ρρφλϑαλο ατμραθνόα ἡαμμου 

Ὑν τόπο σι. Κυμα σισωμύδλετε: 4 ὡ-τοσωμν λλετε, πώλιν ἐἰσαυπῥεατίζῴ βάλλων δέοι λλὼν 

δύρισσιδον δραμώτων, κόμμμαντοιπίθασι. “κου δὲν ψ ἕξισ' λίγᾳ μι ἴςι ἡρρπροεγίκλϑροντξ ἰῷ, 

δρόας, φλἐναυλίσυ.Ὑ ἐπ οἿ)νοπερεῖῆς. ἘΡ ἑξῆς. νοτίροσ' ῥανίσι “7 [φυγωρχεθα ροσιζόμϑμο. 

Εἰθκιει " ἐπείωταισις τὸ ὀλίασεπε χε μι μνσιῳ δρί)φλμελοπο,ΐασ. Φαάλαιζεσαΐλεχϑ μδίναματη" 

γαῖ. « ἐραληφιορπιὶ, Φωλατΐ. λέμισι ἡ ) τὰ ἀδερα Ὡρδακπτύλων Φώλαγμσ. «πϑνιῶμαλλον λέγφ 

τ σότογα τουτὶ ἰσουσὶ οὐφοτῷαζοιοϊ ραν χναιν φαίνουσι. Κυήον ἀγύ )ι ἀπὸ ἰκοινουεἰσ' ̓ πὠσμυλεταςν ἐ 

λίασετεου τωσ' κοὺ ἐλι ἀεπεμελέποις (ρα ἰδαςοιοιδού. τντέσιν δῷ αἱ ὑφανζεμιιόν αὶ ξβ κ κί" 

σὼν γμιυοιι ἐσ οὐ Ῥρλ φαῖνᾷν ἄδουσιν »οὗ το ἃ ὑμὲς ῶ ἀραηῳ" “περίσμαπα, δὲ ψφανσμιαποι: κὰ δὲ 

κῳίκ ϑοδ ἐΐμι μελεαϊγρουθδριαίδον. ἢ ὶ Ἵ ̓ἐφίλανλθ, ΩΨ ἠλέκ ῥασ. φίλαυλυσσὶ ὁγυςαυλὸς 



βκήβεα 

: Κερκὶ αφοζοισυῦ μελέτ ἰνδῴλαυν ἔπα γλεδ λῶν 

Ὑς φώ ρυως κυλουμόλοις Μαντεΐα  ξαδῆους - 

β Οιναιθοσιαέμο: ἀμί λύ. Βόξυ ὁς ἑλικα “ποοὺ σίτονὶ 
" εθίβαιλλ ̓ὡτίκλώλψαν Οὐ ρ βρτ Σ τρδοχρ συ; Δι ̓ρῶῷ : 

ΑἰνΤῚ δεώ. τοῦ τον: ὁρᾷς, ΔΙ. δρῶ. 
Αἰ Τ οι Τοῦ μϑῴτοι σὺ ΥἸτολὰ τα μα ὁ μέλη ψαγ 

Ανὼ τὸ δὼ δοκαμήχκνον Κυρίωνης μελογριὼμ, 
Τὸ ῥϑὸ μέλεσου ταῦ τῶ. βούλομαι δ (7 

Τὸν χὰ μονῳδηών δ εξελθόν τρότρν"--- 
ὠνυκῦ κελώνδ φαΐς ὄρῴνα, τίνα μοι δι ςην 

ὁνήρον σέμσεισ ὀξ φ ανοῦσ, Αὐδο πρόασολ δ᾽ 

γυχὰν ἀψυνὺ ὑλριΐ Μελαίνας νυ. πκῦδα 
Φρι κώδια διῴναῦ ὄψιν. Μελανφονεκυεί μομ οί. 

Φόνια φόνος δεριιόμη Μειόλουσ' ὑνυχαςῖ 2} Το. 

ΑἌλλάμοι οἐμιῷληρλοι λυ λϑον ἄψατε 
Καλπο σι τὐκηρτοομῖ 466" οἱ ρατυθε 'ἐρμετεδύ δ Ρ 

ὡς αἢ θέϊον ὄγῴρον ἀτρκιλυσώ. ἰωτόν χρεδοῶμι . 

Τύτικεν «ἰὼ ξυώ ομκοι Ταδετέρα τα ϑεοίσριεθε: 

ον 

ΑἽὰ μέλη “ἘῈ ρὴμ ΠΡ 

σῶς ἐς Τὶ ἀρι ἐν, μνθλεενα 

νεβιξόλοις ἡ τῆς εὐ τῷ μὲσ 

ΔᾺΝ δυϑῷ ̓χορόσιοις. Οἷσ 

ναύθας. »ἥϑα του ὑγψισύλης 

δυριαίδου.. οἰνοὐΐϑεο φέρο 

ὃν ἱερὸν βόβιω ἡ " πρώτη ἧ 

ἔκφυσις τῆσ' ἀμπίλό οἰνὰν 

ὃν λέγτωι κὼ Κ περίβα - 

λώ πίϊενον ο ὑψε πὸ ́ 

λῃσ΄. 
Ὅς ! - ᾿ 

Ορᾷς “ὃν “ποσκ τονηργοὡς ἰ(οτῇ 

Ὡριοῦντο οἰ οιδαια. εὐ τοϊσ' 

Αέλεσιν ἐπαττηδίλιοντος δ 

Ομ αϊϑονιρς τοῦτοι δὲ ἐκ “ὺὃς 

προςτίϑησιν αΨαμωκώμε ΄ 

νὸς δυρηπαῖδαν »ῶσ' πο αὐ τος 

«ὑτοῖσ μέλεσιν ἀὐ ον ἐπὶ 

τηφῴσον τοι, πόδα δὲ τὸν ἐν 

θμὸν ὴ Ῥ Αἰλοσ ἀπὸ μέ τη 

ρουσ'. Κυρύνησ' κελοποι 

ὧν. ἰμν βήνη ἑταίρα ́ῖς ἐπί 

σΉ μιοσ’ οἵ δὲ μαμμοαινοά ς 

Τὸν ἀλεκηρυόνα μσξιων Ὁ πΡΙΣ ὁ σαι ᾧ ρὅδῳ γδύκη πονίκοἰλου μϑμε. διὰ “ὁ τοσ 
σαῦται λύματα ἐν πῇ" συνε 

Νύμφαι ὀρεσέγομοι Ὡ μανία ξύλλαβε σίᾳ σειδν' ἐσ δὲ περὰ Ρ 
“ ὑγισύλη: δὐριταῖδον. αὐὐὶὲ ̓  σϑδίιαμάανομ αὐτρον. ἐκ δὲ “τῶ λέγειν ἀνὰ  σὼ --. 

δικα μέχρενον κυρίνησ' ̓ ϑῳ ανὰ τας σὼ δωκα ἐκόνισ' αὐρφὰς μηχρενάσ', δείκνν σι αὐτὸν 

πείνυ Φαυλόταγμ. Ωγυκτὸσ ἱελαψοφανς. φαοὶν ὡσ' πποῖνται ταῦ τον ταξτν ἐκτινοσ δά - 

μαγο ὯΝ ϑυρι ἴδον - ἀσικλντσιαφεσ, πόρα εβ ἑμάβισ' δὐριταῖδον ὀὐμι μίσει δελονότι: οὗ τῶ 

γευλνπεεραίγρα το ὦ σεροπὶ δ) ὁς-ὦ Ὁ σκοτίαγυξατίσοτοῦ ρομέννυχρς, πρόαπολον δὲ ὑπηρί τῆμ' Ἂν 
χὰν δὲ ὡσ' φαινόμϑρον. «ἄψυχον δὺ ὡς ἀῦλομ κοὺ εὐθέωσ' οἰχθλόμον. νυ] σ᾽ δὲ τοῦ δα ον τουϑου ὄρη 

[0 καίτοι ἐνίκαβε ἡμελαμοηΐ φν»» Γ ὦ ππὼν τίωγιν μηπέρα: “μελανοψείενεήμιοναι ἢ ἡ μέλ ἀνα ἡ νε 

κριιὰὶ ἱμάτια Φ. γέντο ὡσ' ϑύώνα του συμαντικόρ. «μεγίλουσ ϑγυλασ' ἐλόν τοῦ τσ’ πίον ποὺσ' ο- 

“κἰς ασεορά ἤομτω Αλλάμοιάμφίπολοι ἀπολλώνιον “πωωρὰ πὸ ἐκ ὰ δυρκένει "σῶν. ὥνορογ. ἀπὸ 

κλύσω.ἀπον! γὼ Μω. “ὅπερ εἰ ϑρσε παι ἐμ οᾧ τοῖα ὀρέρονσ: Ἴ5τι δὲ μι μέντοι δαλφψλος, πο ρό ἀπε 

δ) γε μπέθαϑοι! ἀώρ. τοὺς γαλειαπαήατονσ 5 Ὡβ ὀνείρωρ: ἀπ θασλοκα: ἢ τοῦτοι νὰ ἀσωυαρτιτο σιν 
“»ισ' ἐξβο, “πᾶσι. δὴ ὄναρ δεδε τοιοῦτον ὄναι δὸκ ξ(" ὡς γερίτις ἐκγετόνων οὗ οὖσαι αὐτῇ ,λύκαι κα 

Ἀυρϑμε ὃν ἀλεκθνόνα αὐτῆς ἁρπτοῤσοοσποο ὀλιτο. ἐσικαλθτοι δὲ ὃν πυσεισϊζ μα ὡς ταλυσίον φι 
ϑαλαο: ἐδουστο νὴ ὸν ὄνειρον. Νύμφαι ὃ ὀρεσίϑνοι. ἀμιδβϑανδη, δυριναίδον »φνοὶν ἀσπ ληπσιοίδησ' 

δ ΝΜ ὴ ἀϑήνησιν οὔτι") ξβ δγαϑον τῶν "υμφ [ ρε σιν θεείσιν ἀγέρω ἰναχονὰ ἀργεῖ: ιδηληῆα μϑητοι 

δ βιοσω μ᾿" ἄοικε ἣ ἡ ὁῦλὴ, ὁ ἐἄορος "δόλον ανυηΐταικῇ α. αὐγὴ ἡ νοῦ »ύλε τοΡΝ ὑρμοζε λαμξαίωϑε 

ῥὴ μανία ϑϑλλαβυ νῶλιγῴ δὰ ὦ ἄγαν ὑμ4ι β "οὐχ λϑρν μιαΐι, τυ Χ ἡ γα μηδενὸς Ἰότων κὐοϑοῖ ὙὉ» 



ὁ δὲ ἰγνσὰ τλάμων, πρὸς 
ὁ Φρύθῃ γλύκν, ἵλε τὴν ἃ 

κολοϑίαψ. "νεφαῖος δὲ ἕωϑι 

ν". κνέφασ κα ὃ ὁλυκόφν. 

Εἰσ ἀραὶ φέρουσαι τλιν 

ἐπὶ πενίαν κοῦ μικρὸ πρὲσ 

“πειασαυτὸν κωμωδέ. δειλοὶ 

δὲ ο. ὅτι οντοῖσ αἰλεσι δὲσ 

πο τοιαῖντοι λέγιι δύρικαι" 

δησ'. αὐεπέππτοτ' αὐαέππτε 

"“»(Ὁ πὰ λονπεὶ. Αδλ ὡκ 

“τσ δας: ὅμόνν ἐνοία αὐὰ 

κοὼ ἐνίερύτη, Ἶδι ἐσὶν ὡσ' Ἷ 

ὁλυκόζφρων Φνδιν. ἐπὶ δὲ 

εὐ. ἐρβτε} ἡΨ ἡγῦη λέγουσα, 

διὰ “τον λέγει ἴδιες τέκνα 

στον  φξαλαβόνπερ ἐππιμιν 

ἔτ δγτυνναν δὲ λίχι 

τὸν ἄρπεμιψ δὲ ἃ σού τοις 

ἐπειδὰ τ τὰ ἱμνναπτῶν ἐσ 

σήκπυα φίρωρ. ἐφοροσ' ἢ ) 

νὴ ἠνορτ ὦ " ἀξ ωμι ον φασὶ 

δὲ ὅτι νύμφν ἧς 6 ρετιμάρ 
ὺυς Ἐπ εϑῤν 85 ρϑύουσοι 

ποτὲ δη[υπύοις τισὶ κατὸὼ 

τύχον οὐέσπεσε. κοὦ ὑαϑ ἀρ 

πέμιδος ἐνθόσα, δικπύν- 

γῆς ἀρτίμιϑδοσ ἱερὴν ΠΩ 

σοί Το. εἰκατην δὲ τοὺ ἄρτεν 

μιν ἡμὸ Π τὴν αὐτὴν ὙΡΕΘΙΝ 

οὴ ἄλλιν ἃ ἄλλιν. ὡς ἐμὰν 

τουΐϑηι» ποιῦνχοι ὃ πὶ ρα τοὶ 
ἐκμιρυτώμ ϑυριπίϑου . 

Κυίσκας τὰ’ ἰιὐνασ.σ' Φ: 

φιάλασ κοὰ φιαλίσκαν 

δεπύρουσ' δὲ αὐτὶ το δὲ “ 

,Α͂ οἰφοφανουδ: ᾿ 

Ἐπὺδ ταλαμο προσίλο υδίτυ λον. 
ἐμωυτῆσ ἔρμι σ᾽, 

Λίνου μετὸν ἀῬαικτον- 

Εἰ 444 λίαστυσοι χυροῖν « 

Κλωςῆρατρι οὐσύστῶς κνεΦαῖοσ' 
ἐς τὼ ἀγοραὺ φίρουσοι “ποσοῖ μῶν. 
Οὐδάνἐ πτουτώμε τεριντς αἰθέρα. 
Κὺφ στοαί τοις “τί οὐγον εκ μοαῖσ: 

μοὶ δὰ ΕῚ ἄχια καιπολισεν 
Δαΐκρυᾳ δαεορυκτοηβ μμλοτων, 

ἔβα Λον ἔβαλον ἀπλάμῶωμ" 

Αἰλλκρήχισ ἰδως τίκνα, 

τὰ πύξα λαόν τισ, ἐπαμύνετι 

Τακώλαταμπα λλεσεκυκλκ μϑμοι 
Τί οἰκίαν «(μα δὲ 

Δίέκτυννα “τοὺς Κρίεμις 

Καλὰ, χοὸς κυν  σίκεισ' 

δλουσι λϑέτω δγεὲ δύμως 

Ππ ἀν τοῦ Χϑ" σὺδ' οὐδυιός 

Δι-πύρουσ' αὐξχουσοι λα μησοι δος, 
Οξυτάτοων χιροῖν ἑκάτα 
Παρεφίωον ἐσ γλύκηρ εὐπσῶς 

-“ΞῈ᾿ (ἰσελθοῦσοι φω ραίσω: Ξ- 

Δι'Παύσνιϑθαν ἡδῳ ῬΝ με λῶν- 

Αι. Καμοὶτ ̓ ἀλις: 

Ἐπὶ ηὃμ ςιχθ μὸν δ εἰγλῖει Ἵ βὕλομιαι 

τς: ἐλέγξει τὴν “ποίησίν νῶν μόνος : 
Τὸ ὑφ βάρος νῷν ὁ ασοινιεἰ "Ἢ ρἡ μάσων: 

λᾶς. Τὸ γρὺ βωροσ Δι { τιϑιῦρονῦμ. ἀπσέργειδιεῖ κοὺ ποῦπόμε 
τιμὲσ Φασμζωσ μὴ εῤ 

ϑοῖδε οὸν αἰγύλον λίέπιν- 

τι ὶ δὲ ἑξωσ' ὧν δεόμυσομ - 



ΑΝ κ᾿ Ὁ" ΥῪ ’ - : 
ὩἝἤἝἯ 

ἵ Υ ᾿ “ἘΠ 

Βοταχι 

: ᾿Αἰωρῶν τερνδῇ συροτω αἸστιωπι τέλνίω. 
Χο Εοὶποροί δι δεξιοὶ 085 Τὸ)  δέτερον αὐ τέρας 

Νεοχμόμ. ἀγρηῦ πλέων ὁ γίς αὐἐπενδεσεναῆ)οο; 

Μά ὺν ἐγὼ μδιροὐδαιὶ ἔπ) σ 

ἕλεγί μον ΩΣ ἁῦτυ χὸν των 
Ἐπεηϑόμὁ εἰ 2Ὰ ̓φὀμιιαῦ Ανὀναῦτοδλυρἔνοτε 

Δι.ἴ9 γα ποαρήσσεϑον "πὰ ρα τῶ πλας:γ} "Αι δοὺ» 

ΔιΚαὶ λαρορόμω ὶ ξῇ θα ὑκάτε ροφεύποτορ. 

Καὶ μὴ ἢ μεϑέμϑον, πρὶν αὴ ἐγωσφῷν κοχκύσω. 

Αἰ. Ἐχθμεϑα' Δι τόνπες νἀ λέγετον ὑπὴ ἐν φοιθ μιν» 
ἕν Εἰ ̓ὠφελέργϑῦσ' μὲ δῈ απτίαϑς σα φοσ' 

ΑΙΣ περχειὲ πο τοιμᾷ. Οἰγομοῤ τῆσιοροῷ αὐ» 
Δι Κύκκυ μεϑέτε κσὺ Ῥλύγε κατωτέρω 

Χωρέϊ, ηδ “0. δι Ἐνυὼ τουτὶ 5} το τιομ, 
Δι ὁτεξσέϑηκι “ποτουμὸν ἐοισπωλικοσ' 

Υγρὸν γριήσοις ξυηρὁ ὠνπερ τῶθα οἵ. 

ὙΓνρϑ πολι σουοπρ ὃς ἃ ὄντα 
ἐμὰ ἐππωλενγὸ τυρός. Μὰ 

τὸν. ὠλεῖ ἐκῶσ' ὃ ὀμνύει 

δ. οὕτωσ ϑυσ [6 τοῖς ἀρ’ 

χεῖοι;, ἐνίοτε μὰ προιτιϑέ, 

ΓΙ ὃν ϑεὸν ὐλαβόασ χὸ 

Θιν- ὀωθοσουν δὲ “τοῖς ποι οὐ 

Ὡο᾽σ' ὅρκοι χροὸς, ἐπενφν 

μεζό μδρον. ὥςτε ὀπεὶν μ' 

μὰ ὃν. ὑγόμα δὲ μμύτι 

προιϑξιντοι. «κοὺ “σλάτωναο ᾿ 

τ τοιούτῳ κελφλάθοιι. λὰ 

γ4 δὲ, οὐκαν ὑπειθόμεν.. .2 

δὲ ὅπιρμιοι ἴλεγιξ ὧ, ἐππιστῦῦ 

πράπιατες πυλέντο: Ψν. Ἂ ὴ 

ἐπυπυχόντομ,ανπὶ “Τῷ συ 

ελθϑόντου Ψη ὁ ἐπίαῤπὴ τῆςσυῦ. 

Ἐπί ποροί γοῖ λοι “μορωνὶσ' 

κοὺ ὄϑισις μέλους χεροὺ 

΄σφος »δγκὰ δαὶ προτίϑε 

οϑι ᾧι κορων!δοσ' ἐκκὼ -- 
Συ λᾶσέίθῳκας πτθυηρσ ἄϊφω μϑὺ ον. 

Ἐν. Αλνέτερον ἐπποίτωτικ αὐ τιςησοί τω 

Δι ᾿λάβειϑυτοίν υνοἴ3:.Ἐν οὐρῖ δύ. Δινλέγε 

Ε υὐόυκ ὅξ πειϑϑεὶ εἰν δ 2λο“πλίω λό 235" 

Αι. Μονοσϑεῶμ ρρθέρατος͵ οὐοἰδό ρων" ἐρά- 

Δι Μεθ στο μεθῶ τεισὺ ηὐ Τῷ ἈΥ οὐρὲπε: 

Θ «ὐκτον ὟΝ ἀσίρυικε βαρύ τοῦτον κι Κῶν» 
ἐν έωὼ δὲπειθώγίποσεζοιεεϊ μι μδῷ δ... 

δΔιΠφρὼ δὲ κοῦφόν ῆε μιρὰ »δνοὐκξλορ, 

Α͂ λλ᾽ ἕτερον κὐζητετὶ π᾿ τ' βαρυσαθμων. 

ὁπ σοικαϑέλξᾳ καρτερόντε πὰ μεκε, 

ἕν.φ( ρέτου Ῥιδῦ δάτοα μᾶς: (γριὰ φραΐσω 

ἬπῚ τροχεϊκῶν ἐπημεμ 

πι ἔνων ν χε ρόοις β. 'άμβοις 

υπιῶν τοὶ Ύ Σ ἐφϑημιμερλῖ Ϊὰ 

σ᾽ κα δμ μλγια ἀκαίαἷλη 

κα τλῦξ ὅ τελύυταῖπ ϑυ 

φαλικῆν νυ. ἐπὶ ω ᾧ σίλφκο 

ρυνὶςς. ἴϑι νι “Τί τα ὅϑον.. 

ἱορονὶς ἐπέρα εἰσιόντων δβ ε 

ὑπ Ομ. ὁ είλοι ἰαμβι, 

κοὶ ΙΖ “μεξβοι ἀκ «το ληκῇοι 

γι «ὧν πελόστοιος. ἘΣ Ἱ δέν 

ὃ ἄχέομαι τρίπράμματι» 

ἐπὶ σε πέλει κορυν!. 
᾿ φ, - 

Τ'αρατῶτσλάίςιγ}. “νὰ τοῖσ' 

Ἄιβϑβοις ζυμοισ. ΝΣ γα 

μα ἄ' ἐῆικόν. ὡς τὼ  χέϊρετὼ πόλιε τὴ νὰ τῶσῃν - τλάειγξ δὲ ὁ καταρήα μον ἫΝ ἔνγον μύ- 

ροσος ᾧ ) ἐπιτίθεται τα  φυγοῖ- Κουκύσω. συρίσω. σύνϑαμια δ. δίκιν ἀλείυ τρυόνοσι Θοισω. ΟΝ 

δὲ ὀγῶφιλον ἀρ Χϑ δ νυμαδεία σμῆρα μας, ὁὐ παῖδε ν. Βένομμοι ὑπὸ βοῶν ἱαϊανεμιό μα ΜΜ' τριὴ ἐκι 

λοκήν "τοναλγύλα. ἕριοπωλικ τ. ὡσ' ο τοὶ ἔρια σπολῶντεσ, ἐρέ χϑίσιν αὐτοὶ ἵνα ἐαρύνωσιν οντῷῦ 

φικϑῥκῳ,. “ὃ ὀκίον περϑ ὅ- σβαντηγόνας ΩΣ ὴ πεὼ χεῦμα γοΐῷ  ἀμίλον φνοὶν. ὅτι ὁ πείθειν 

“κι λιαν)σφοφηλόγωνν ΣΝ Ἰϑαγονσοο τίν ἁ ἀκέοντας ὦ ὁκάλ εϑὰς δε ἀνογοὐ δείξῃς. ἐμωνιύβης αὐοωλε. 



Αἰριφοφεΐνους 

Βερλικαλιδλαῖδ'. αὐρίοερ- Δι Βέθλεκεἐλιλαὺ "δώ κύξω πο τίβαραν , 
“ο: φνον ἀδεασύτωσ' τοῦτο Λέωι τοῖν “ὡς αὐ 75) λοιτῆ σφῶϊν ξοϊσίσ- 

προφέρεοϑοι ὡς ϑυριαϊδὸν 
πεποιικ ὅτις κυβάζομποις ἕν: Σιδαφοβοιθέστἤλαιδε δι ἐύλον- 

ἐν τῷ! ταλίφῳ, οὗςθς περι Α͂ι ἘΦ ἁρμασος ν᾽» δ ερμιοιυισὼ μεκρῷ νει ρόφο, 

Δλε- μή “ποτοιν ἐκᾶθερ ἰώ. Δι ἔξηπα “Τη᾿ ἀσόὴ; «αἱ νυ τῷ, ηρόπῷ; 

μαλλον δὲ οἰλεδιακωσ Ἦἢ 

5 ἀριυφάνεσ' οὐ δὲ ὰ ἣν δι"δὺ ̓ἀρματεϊσέθηκε μὲ γεκρώλυω. : 

ϑυριταϊδὴν τοῦτο προφε ρό Οὐ ὅκ. αὐ ἀ ἄω ῥὐδέκα ηὸν τα! Πρ} ΟΝ» 

ῥάρον! ̓ἀλλὰ ὃν δγόνυσεν Αὐ Καὶ μηκέτεμοιγε κος τ πος, ἀλλς οὃν σαθμό, 
χλϑδυάφοντοι «τινὲς δὲ ὅτι εν Α͂ υηὸ ουτοῖ ὶ ποαρδνὺ σΚ, ΧΗ ὁ γιυήοκιισοφῶν, 

6) Φιλοκῖη71: (ὦ ὁ τῦσ γξ. 
ὁδῷ ἰδιηϑμόᾳ τῇ ἂν Ἐμρασ' καθήϑθ ξυλλαβὼμ τὸ ριθλίαν 

αὐλ δ. ἐμφαίρο δὲ "οὶ ὖ ἐγὼ δὲ δύζσση ἐμῶνέρω μόνα. 
“πολισ' τοῦ τοεισῶς . “πο Δι" Ανβρεσσοφ οὐκ ἀγὼ μϑμ αὐντοὺε κρινῶ... 
φθαρὰσ' δὲ δϑοίωνξω ουπέτ' ΟὐΥ̓Ψ δέλρρας οὐδ τέρῳ γεμήσομμοι 
“τοι ἐᾷ “»υτο δὲ δ) ὀνυσουσ' ὑσ 

ππυβάδλε αὐτῷ! γα ϑυαζων. Τὸν δ )δὴγοὶ μιομσοῷ όνεἶᾳ δ᾽ ΜΘ 

Αλλοως. ἐκμινριμιδόνων “περὶ πλιδυδέμάρα πραξφοῶ ων “σύρη ἢ λϑὲσ ὅμικα . 

ηἴμε γον αὐτοὺς κυβόνον - Δι α ὃς κθίνω! τ ̓ ἱπερονλαξω ἔπει» 
“τὶ ς. ἀϑυσ δὲ τοῖσ' ἱνβϑνου 

Ν 

σι οὗ πῶ λέγ. ΥΥ τὴ γ' Οηότερον αϑκρίμψσ, “ΤᾺ νομὴ μα τήν: 

ς. τοῦ δὲ λίγο διόνυσος ΔΙ" ξυδοων μιονοΐηρ' Φέρε δ πύϑεϑέμα ταῦ 

δοικνιυ ὡσ οὐρλοσ γεν ΐο ἐγὼ αἱ τῇ λθονὶπδτρι »τηριηοὔῦ λα ριβ; 

ἐκ φιΔ Ἡδιεβ  ναύκῖς, ἱνῆπόλισ σώ εῖσοι τοὺς λυροὺς οἔται, 
μελιάγρσ, Ψ δὲ ἰφὰ ρμα 

“οσ' γυὰ ἅρμα ἐκηλαύμκον πότερος οἷ οὖν ΤῆτΡλφ παρομνίσεμ. 

ποτ! ἐς εἰρῴλου. 2 ) σβᾳ Μ ἐλλά ΓΝ γαυσῦν͵ τοῦτον ἐξέ μοιδοκῶ. 

σπούτηκεν ὅπιν ἐκ μετασ. Πρῷ γον μϑῳ οὖν χεερὶ « λικιδιεῖδου Τήν ἔχκτον. 
Φορᾶσ᾽ 53 Ἢ πτυλ ισεν, ἐκῷ 

ψ0! ὃ ἀσπτου τῶν τεσ’ τοὺς ἀντί 

πείλυσμιίεὅσιμ:, Εἰμαν οὐγύ]ι δὲ ̓πιόντο χοῦ 33 55 ἀλγυ 7! τ ὑσ' ἀλθοφόρον εἰμ ἢ 

Κιφισυφών. κοὺ δεὰ τούτον δηλοῖ πεῦλιν, χεδὸντι τὶ Ὑ σωναμιφόπερον. ὧσ’ ἀμφι συῶν συυνεσαθιᾳ “πὸ 

4ράματα. κα τίὼ γευαζδιας αὐτοῦ ὄχν. ΑἌλων, "οὐχῶσ', μΑδνον συμποιοῦνος αὐτῷ “Τῦ καί 

σαζφῶν τοσ' τὸ δραμαῖ α,αὐὰ ὡσ' συυνόν τοσ' αὐ τοῦ τῇ; γιομικὶ οὶ, δὲ  γραίφογτεσ χὸ κηφι συφῶιν,Εἰν κα 

σἀξιοιῶτεσ αὐ πτμάτον Ὺ τυλύυταῖιον πόδα, σκε αϑωσαν ἐ ἐν κα μβακῇ ῥραληγονσοι συστέλλεται: 

Τὸ ον εὐνὰ ἡγοῦμουσεφὸν. συφὺν κᾶν, δὐριναῖδεν λέγᾳ ἡ δὲ αϑρμ τῷ αἰοῴλρ. ὅτως ἀρίει λοι αὐνοιδὲ ἘΝ, 

ΤῈ «ῥα τον οι ἕκ ἃ τί ἐρῳσωιυηπρέν. Δ μάλ τσοὶ ὅτι "60 ϑυριαῖδη βιῶς, ἐν ἀρ Χϑ προῦπιν. Οὐδινἃ 

ραπράξᾳσ' «σρλλῳ μ' [12 λύτων᾽ ἀναίφασι' Ἵν». »νἄνῇ) πρόσωπει εὑ τῇ, σκεν, σι τινὲς ἡ18 ἼΩΝ 

Ἴον ,γπέθιν. ἀκῖςιν αὐ προσώτν Ὁ Τα χέριν. ἀλλῦόὺ ὀγυσῦς ἑαυ αὐϑυηρφέρθ. Πρῶφν, ΠῚ ὃν “φ 

ἀλκιβιαδον. πὸ τῆς Φευπέρασ λίγι αὐ ἀπὸ ρῆσεν ἢ ἣν ἑκὼν ἐφυπ. καπελϑὼν εἰ ἐπὶ ὁ αὐνινίῇ. 

πρὸ δ οὐ! 5 23 βαῬῬώχων. “δεὰὴ Ὁ πισεῦσονε αὐ τιὸ Χχῳ Μ κυξῷνήτηι Ὁ ναντιϊα δι ἡ εν ὑσελυΖ 

“ἈΠ 



Βάξαχε, 

Γ γω μίω: ὑκαίσερον , ἴόλις Σὲ ΞῊΣ οἰἰνερεδυςλιρανιὰσ οὐδ 

ΑΙ, ἔχειδὲ τοὶ αὐ τῶ τίνα σώμίω, δετήνας : εἰοχαξ ν δον τ ξ 

Ποϑεὶ ἢ αι ὀ γθαρ δὲ ,βύλετα, δ λθιν: αίσρατε; δίφναν, ὑπιοῖτοι εὖ 

Α λλ ̓  "Ὁ! μοεῖτο Ψ ,ἀπανν τουγυπίρι" ὃ καιρὸσ, καθ ὃν ἑκὼν ἱφυϑν 

ὁάλκι ἐιαδεσ. ὁ δὲ ἀρίσοερχόσ' 

' Φυσι, (καϑ ὃν ἐκ -πισὼν εν λακε 

δάμον! δαπρίβωρὶ ὑπείσελαυ 

Εν Μισώτρλι ἽΝ ὅργε ὠφελέίν πάτραν 

Βραδιὰσ' πέφυκειμοίλα δέκ βλείηϊην τα χὺσ» : 

Καληῤρι μιογαύ τῷ, τὴ τέλφδεα μήχανον. ι κεσδθειμιομίους ἀϑαγαίοις δεκ ἐσ 
ΟΔρΕυ ̓ὠπέσειδιν: σὺ δὲ τίνα “νὼ μίω᾽ ἔχεις: Ἄθαν ἐπυτειλίσοι- Τελέως δ 

Αἱ Οὐχ! λέοντε σκύμμον ἐνηῤφῬεφ έν: “ΠΤ αίουσι. "λέγοι οὗ, περὶ ἫΝ 
δευτέραν ἀποχωρήσεωσ' ιὼ (- 

Με λισο ᾿ϑρλέοντο αὐνηῤλᾷ ξεφᾷν κῶν ἔφυγ. ΠΆΘΗ ἘΣ 
Ην δ᾽ ἐκηραζθῃ τιδ τοῖς ηρότρισ ὑπ ρι Τεῖν- βιάσιει, πέοσειρεν. “νει δὲ λέ 

ΔιΝὰᾺ τὸν δύο πὸνσωτῆρᾳ, δυσιερὶ τως ἤχου: γέ αὐτὶ το ἀγαινακίδ νὴ καὶ 
Ἶ κῶσ' πείρχο ἐκ μυταζο ρὰσ' 55 τ 

ὁ δ, σοφὼ; 5 ἀπενιδδὶξ ὑτεροσ σαφῶς ΠΣ αὶ χιοαικῶν. ἐπ πὺ 

Αγϑ τιμίαν νὠμίω ὑκαΐτεροσ ὀπορον: ἐμῷ λέγ αὐτὶ τον [ναὶ ὰ νην 

Πι ρι ἐφδιτόλεως κα ἡν τῆ ἐλυγυσωτηρίὰρ, 51. προάγᾳ ἀλίωιβιάφισ ὃ 
Φύσει ἀϑηνάλοσ ὧν ἐφυγ μόν 

καὶ πρόϑεν δ,άτιγα, εὐπίαν είς 

ἀὐλιωα. κατελθὼν δὲ ὕξερον Δ γαύαυρλος καϊαςιὶ σερεταιςενσοιτο Ἣ ναδϊεκὸν αὐπιόχο. οὗ (Δ ὑπὸ λν 

σεζνρου: “Π υϑένηον͵ Φοβηβάσ ἀλίνβ αδοσ' μιεπουγωρέι, πρὸς λαίαν δαμμιομιοισ- οὗ οἷς φ πεῖθει ἀϑηναῖοι 

ἐπαιτει χέσοα δεκίλειαν. "ἡ δικέλθα χόρα ο» τῇ β΄ ἀπ εἰμ μιν ᾿ς τει λιϑεῖσισ αὐγασ' ἰ(ὡ κίνδω ἀϑηνρίῖοις μὴ 

Διθαβδροις “βελῶν. Γοϑῶ μῶν, ἐχθα γι ἡ. “γα τὸ ἰὼ 5 ἴωνοσ' Φρουξ. ὅπου κἡ ἑλίνη πρὸς ἣν ὀδυωία 

Φισί. σιτο δὼ» ἐχθαίρει δορολῶ αμίω ὁδὲ ἐ λόγο, ἐπῦθει εϑμὼς ἔρατιει ον. δΎ εὲ ποὺς κασ. εἰγραίρο δὲ 

ὡς τυραννα ἃ ὡς ἐσ' λαΐεε Λα μονα χορασαιρτοι. Μισώ “ολι τηνι τη οὐριτῖδον ἑενώμν, μὴ κα τον 

ἄχρι καλά ποξ ἀλκιξιάλωνλαρακῖ "ριφειὴ ἡ αὐτὸν ἅμα. “ταῦτα δφισιν δὐοναῖδες πιρἰ ἀλίονβ εἶδον 

ὡς ὄντοσ' αὐτοῦ, τοιούτου. 'βραϑίως μϑῳ ὠφελοῦτοσ' τέω πιτρίδα. ταυλᾷωσ' σὲ ,ἐλαῖηγ ἡὐἑρῖς 

Μάλι ςικ αϑβλ ἔομτου. μάλι κει εϑὺμὰ αὐαξέφωρ φ ρόνημα͵ Ἰχοήϊαι ἐαὺ ὴ  αὐαρἐφιμλέρεϑιζν. αὐ 

τιϑιιαῶσιωι. ὄντε ὃ δὰ φὐριτῖδας συμξεβούλουκε μὰ δε ἐχιάϑοιι ὁ δὲ αἰφῴλοσ, τοι αὐτὴν τινὰ δ)αἰνοιαν. 

" Τὰ δ κατα δίξαρϑου, "  καίαδιξα μους, τρ σποφορῶν. ὦντισι δ, μωτοὶ Ω πρῶτον, πκ ρίγαγ, γράφῷ. 
ὡρτεῦναι Ῥ ̓Αδὺ πρῶτον ὁμολογου ῥόψως αἰφῴλου. δὲ ἑξῆς νἄδιλον τἰνοσοΝ δὰ δὐρεσπίδασ' δῇς ἴξιν «- 

φανάχϑρον ἃ . ε ὁ δν ὄν ναῦς, αὐτὰ κούον ἐκόνου αὐτὲς " λέγων (δι ποτα ἐπεϑε γι ζὸρϑρος . “πῦρ ̓αἰδῷλο 

λυ μβρον. "ὁ χορός. «ἐντισι δὲ «ἰὸς ὅδ: τοὺ τρία, “τῷ αἰρῴλου. .πρῶτορ μὸν ,ἀποφαῖικῶσὶ λέλοντοσι 

"τὼ δ ἐξισ δύο, μαλακώτερον ὑποτιϑερόμου - Εἰσισ “7ι ρύσαισ' κλεύκριτου ἱειρισῖᾳ. ὅ κινησίας λε 

: "Τὸ ὃς ἰὦ).ὁ δὲ κλεόίεριτοσ' μογθερόσ. ΟΦ οὶν Ὦ ἀντι ὅτι αὐτνλ ἐρῶν κλεοίριῇῳ (ει ἐνησίαν πουραιξ λοι, 

δ {τε αἴ ἰ ρεσϑρα Αετωυρσίουσ᾽, συμβύσεται αὐτοὺσ' ὀλίοϑς, ὧν ὑροφορηγουσ' ροῤϑίους:. ἄλλως: 

Εἶτισ “1 «ρώσασ. , ὧσ' ΔῈ] ὃς σφόδρα ἀνκωμρδεῖται. μὰ ὡς ϑέγοσ χρὴ ὦ ὡσ ἰὐλαξ. ἐμιν ἦσθα δὲ αὺ 

ἼΘ κιψεσίου ὡς, τοῦτον κὴ τὸ ἰμλευκ ρί τον ὁμοῷ ῥονομύτων. «ἄϑετεῖ δὲ τοὺσ' “πέντε ἐφιξῆσ πίει. -- 

ῳς τ, ῥαίνοκμόσ' τὰ : ἐλέφαρα 5 Ὡ ψαντίωρ, βίος βλο: ὅτι Φορτήι ὑτεροι ἐσι δ᾿ δπελῶς διαποῦτο. 

ἕν 7] δυοῦ),ἀπλλών ἡ ὴτ διληψτ αὐ οτιου πρὸς τίω πέθεσιν ἔχουσ υσύτρῖ ρα μι ἡ αὐχῶν ἑκάπρ Μἰανενώ 

ἔν ἔτι: ἥϊφώσατκλεδκρι πσορμκινησίᾳ, 



Αφιουφαϑουσὶ 

μὲν λέγφ Κατίλοντεσ ΗΝ Α ͵ ῥ᾿ ομκμοιῦ τῳ πιλαδρ ὑσὴ β πλαίκα: 

δας. ὁδιξιἰφπο ια πέλοντες, ὁ ἑαὶ ΔΙ ελόϊομ αὐφαίμορρνἶμδιξ 4 λει, τινάς 
νομῷ Ὀξει τὸνσ' πολεμιίουσ' 63. ἔυ ̓Εἰροιμια λοι ψαῦ, Ἀο τίου υτίςῬΕ] δας 

δὲς “ εἰκεραμια μικραί. «ἡ ἀδυσ' 
λοποίθνσ. παῖῦτα δὲ ἰϑετεμένα ῥαδνονενέσ' σταδλίφα ραν ψανγίωμ" 
μετρὶ ἱωσ ἀὐ τι νομίσειεν ον ε Ελθὸμὸν διδα καὸ ϑέλω Φρ ἀζάνιΔι “λέγε 
σηϑυαϑοι. Ἢ γὼ ρἴζι τῷ ρτικά. Εν ταν πὸριὼ οἱ πιο πἰϑὴ γύμϑα 
τὰν ἑζης κό ϑμα, πρύποντο ω Τα δον τὰ ἐπισο τησοῦδι “πῶσ ἐμαρθαΐω,, 
τρῦποι τ τῇ ὑποϑέσει τὰν 

φποὶν ὀενωῶ δ λοι “ἤρεωραμέςς Α ᾿ μαϑέφερόμππτος εἰσὶ ΝΣ συ σῈ ρον. 

νης (δοίιδιθν ὀγθρῆο τῆς πλὴν ἕν Ε Ὥ πολι οἷσι νιὐ σισένο μἰδω 

τουτονς ἀποινάγω μϑμεις αρ Τύρι ςοἰππισήσοα μῳ, οἷς δόύχωώμεϑο 

λεῖον ἀξίωμα. δι ππσοὺς νομίσω ͵ ; ἐν ,ἄῶς Σ᾽ ΗΝ 

ῥϑρο νος ἡνωυ Ὁ χεύμεϑα ὡραιςοῖ, ἸὙδτοισι λβσοίη με ΑῚ σωςσωθὼ μδν αν 
4 .“ ΄- ᾽ Ι Δ 

τούτου; ἀ πίσους οιφϑορία ἧς Εἰ νίμγε δυφύου δ ἐψρυ τοι σι πώς 
“πὐλὸν ἡ ὑγφμιϑοι, στωϑεῖῃ ̓  πόλις Ταν αὶ ἀτπρ οἴῆον τεσ ,ὐσωζοιμιεδ αι ἣν, 

οὗτο δὲ λέγά δλότι τοις μαλῦν ΔΡΈνγ)γω Ὁ παλάμιδες οὗ σοφωτάτη φύσι, 
6. λυσιτελῦνποις αὐόρας τῇ "» 

λᾳαάφιντεσ, ὡς ἃ ὄαίϑερ «τῇ, Ταυτὶ πότιρ οὐ ηὸς ὥρες; ἣ κηρλσυφῶν"- 

πεοραιξασει ἴ ΡΝ; μορφερόις τοὺ Ευ: γὼ μόν ὁειτοῖς δῇ ͵ 'δὰς κηισοφῶμο, 
Ν 

φαύλοις ἐχεῦν» πρὸ ταίκονά. Δι Τί δαὶ λέγ σύ, Αἰοτὴν λιν υυ μοι , Φροΐσον. 
Αμανέσερόν ἜΝ ἐστ ἀγβοικο 

Γ ρῶ τον, τέ σιγεῆ τοι, γέτερα Τεχρυςοῖ σι Δινπόϑ᾽ . 
προ κοῦ παχύτερον. ἀππρδυ 

οὑπερον ἢ κοινότερον ὥράτὼ ΜΙ σεϊκαϊκισαναι "τοῖς τρνηρδίσ' δὲ ἡδετροις ς 
“ἴλοιμίαν σιφέςερόνμοι κάμα Δι: ὀυδή τἠκείμη πἀλλοὶ χεῖται πρὸς ρί οὔγο 
ϑέσερον Φράσιν. Εὐγὼ ποωλά ΑΙΠ’ ὥὡσ οὐν τίσ αὖ σωσεὶετοιουύνχην “αὐλιν, 
μηδὲ. «πρὸς Ὃν ϑυρναῆδερ. ὅτι δ 

κὰσ' ἐκ παῦλα μῆδονς πεσλὰν Η, ,μιητελλοῦμαιν μὴ ἐτεσισύρα ξυμφέρ: 

οϑηιι πουῖντοι , ἐπειδὴ ὃ πεολαμὴ Δι Ἔυρᾳ δέκα νη δι" εἰπερ αϑα διύσε) πο λὶν». 
διεμινλαινιϊεδρ ῶ ἐφέυρετὴς ὦ "ν- ἊΣ 

δύ ρε ἢ οι ὅγε: μιμγρινὴν σωτηρίας " ἡ “λα, διὰ οὔ» ππρλαμάδην τοῦγυ καλῶ» τωνὴ Ἰσβπεραῦτός. 

συνειϑετεῖ στοαῖ τοῖς ἄνω Δ ἢ ἩΤῦς: μϑέων ὸ, ἀκριθ τίω ἐκένων ἀϑέτησιν. ἐν κ ἐφαϑν τα κἂν πρότι ραμὲ ' 

χύλοσ λύγονυτὰ ἣ  ἐδισ οὐ εταίόησ. Τὰν δὐξιδασ ἰριφι σοφώρ. τιμόϑεοσ' : σέρρωθεν ἐκλαλανοππῶλι 

δὺσ' Φησινὸν ὁδοναῖδεν δὰ πὸὶς ὀξισδσ. Πόϑεν. αροντικῶς ἔχω, τῷ οὐδωμῶσ. πρὸς Ρίαν: ̓ πρὸς, αὐάρ ; 

καν ἐπειδὰτα τοὺς ὃ κτῦ ρὸς ἤγκῆν. "ε μετεσισύρα. χλαῖνες ὅδὸς οὐπελῆς. ὁμν βωμίςν " ἁτσλοὶςὴ κι 

ὅτου δὶ αὐγὰ ΧΡ’ χειμῶνος ὃν τοσ' Ῥέσ σισύρασ' ἀφείλυτο.τιμὲ ἐφὴι ἱμάτιον φῥὰ χὶ ΕΣ “ ἡ πιριβόλα. γρο 

κακόν. δουλικὸν. “παλαιὸν ἡ χιτῶν δερμάτινοι βορίι" λέμφεσιν ἡ ἁλίῳ τε το αύχην ἔριν ΩΣ δτε 

ρος ανοϊρὸς ἀ ἀγροικοὺ δοιπρρέντος τίῳ σισὺ δ δ ἐκ δύση.ὁ ") νοῦς, μιάτε χρενσὸς ντε Φαῦλοσ κο ὀχααρὸσ τ 

λίτασ' συμφέρθ. πρὸσ' ἡ τίὼ δγαφορα. ὦτισι ἃ σισύραι σισύρμαι, ἐκῥίου Ὁ αὐνὸ τλὴν ὅτι ὁ λλδον 

σὺρα, δικβέαπν ᾿ ὄμμα εἰμι δὲ ρμάτων γθων. «ἡ δὲ χλρῶνα ἀπὸ ἐρίων. Εἰπῷ ανα δύσει. ἐππενέλθῃ ἐκ 

τσ δυευ χίασ' ὡσ' ἐμιβιυϑοῦ. ἔρμται δὲ ἐκ μετα φορᾶσ' δ᾽ βιυϑιφομίνων ἔπ 

Ἐκα 



ὙἜΨΓΨΨΙ 

Βαάτρα ΡΣ 

Αιξι φρο, μ ̓ αὐεκρϑοιδὶ δόδρουλο μα . 
Δι “Μὴ δῶτο οὐ ἐλ ̓φυδῶν 4 ποθεῖ" 

Αἱ Τίω τῶν ὅτρον νομὶ 'σωσὶ το Ὁ “πολεμέων 

ἐ, γοασγρεγίραι, πίρδὲ σφετέραν, τ “πολεμὲ ὧγ- 

πόρον δᾷ τοὺς γοίωτ,ΚἼρΘα αν δὲ τὸν πόρον» 

.Δι: ̓Ευνπλίῥδκαςὴσ ουυ τοὶ δὲ και τουστίνφ μόνος. 

Πλ'Κοίνοις αὔ.Δι αὐ τα σφῶτν κρίσις γυοήσῳτοι!» 

Αἱ ρησομια νῷ ἀρ Ἴδυ ϑέλφ 

ἕυ Με: :αμαυϑ 9ς "ΟἹ ϑιὼμ ὅσώ μοσειν, 

Η μἰιδεἰ ππέξφμ μὶ ὀκαδ' .Ρ ἐξ “τοὺς ὩΛΆουτ» 

Δι Ηρλωβδμωμοκ᾽ αὐρῳ λον δεῶρησομιαι». 
Ἑυ. τί δῴδρακαις ὥμια ρώτατἀμῶν, Δι εώ. 

ἕκοι μαρεκ αὖ αἰ χύλον' Τὴ)" ὃ Ὁ οὐ; 

Αι Ἐν λέδορ ἐρλϑνμέρεασοι μδρος προσβλέπειν, 

Δι τί δεοφῦ ὁνεθν μὴ τοῖσ ϑέω αδιέοις δοκᾷ, 

Ἐνιθλίτλιοιστοι ὀψφμε δὰ πιθνηκότος, 

Δι. Τί: οἶδερ: "εὐ ζῶν μϑρτξεκαῖοαν ἐν 

τὸ “πνεἰνὃ ) διφ πνεἰν, κρὸ Ἰηὐκαθθυ διήν κώδον; 

ὌΨΕΣΙ ΤΡ Υ 

ἔκ φράσνιιμὶ αὖ, . τῳ δἰ 
τσιϑυ μῶν ἢ: ἡ αὐαξι νοι “ὃ 

πολέγθ, Ααλοὐθοίδάν!ο 

“τοῦ γοιϑοί. αὐπὶ τῷ αὐάπηβι 

“πε: πα ρὰ τίω ππιροκίαν 

ἐΐιϑ βλεσυυσα. διϊράνίε 

πο γαθώ. Τω γὰρ ὅχωγ. 

νομὶ σώσι- πίω) “περὶ ἰμλέτσ' 

“"ὡμίω λίρᾳ . ὁ τίὼ κὖν 

ἀπικίω ὡσ' “πολεμίοις ἐά 

σγῖσι αἰ μνεαϑι. ᾿ καὶ οὐ “τὲ 

μωσιντέω δὲ λαπκωρ μείω) 

περι τολ ϑύσσισιν. λϑ. 

Εο τίω περι λέουσ', φίρῷ 

χπδλυίον εϑῷ σιυεβόλθυσε, 

περισλὸρ τίω πολεμία» 

μὰ μά χιοϑε δντεβμινοβϑβεσ' 

τσ ἀ ἢ εἰσ. Αλλωσ. 

σοι αὐτὴ ενωμίω καὶ “περᾷ 

κλῆσ' σωνεβού δύσιν «34- 

γεύίοιτ λιακεσμαμονίωμ εἰς 

βαλλόντων ἐσ πίω «ἦἶν- 

κίὼ 3 μέγα βυὴσοισ' ἀπὸ 

“τὸ βάμιιτο;. ὦ; οὐκ αὐ ἄλλοι ἔροις χοῖσ' πράπασι στυτηρία, εἰ ἈΝ ὁ κατὰ γὴρ μια χιοϑυῦ “τοῦ 

τοισαφίν Τέσ᾽ περιτσλόσομι εθοῖ λακυλκήμονα τλῆνο νεῶν: Γ' ὅρον δὲ “πὸσ' ναῦς. ὍΣ τοῦ το ΧΡ] 

“ἰὼ περικλέους γνώμην. ὃς ἐἰμέλόυσεν ἀϑηναίοις . . ̓μβαλόντων λακεδωμενίωρν: εἰσ’ «ἰὼ «ἢ ,- 

κίω, κὸ ἐπε ναι ἀλλισω τείλοις μϑῴφν. αὐγριδὶ ἢ δι ἃ ἢ πσλὸν ἐσιέναι τῷ ἢ λακωνικ ὃν ὅν ψὶ 

γὴν πύρον, ἀπυρίαν᾿ γϑοϑς. ἐωῳ δὲ δγὰ ϑυηλασσης κοῦ τὸν καὶ ὁ γθαϑοιι πόρον, ὺ κοῦ οὕτωσ- τ  μδν αἰ 

Ἂν αὶ γϑιοϑοω χευμάτομ, Ἂ ναῦς ὧσ᾽ τολέτοι σ ὕειν. νὴ αὐλὸν πύρον, ὃ ον »ἴξωτβσγὰ γΝσ' Ρ τον ἀ 2» 

θἰαν 77}. ,ϑειρ- δοῳ πὰ ϑεωρικά- ἢ ἢ δῦκα συλ οἰ " ἐκκλησία πγμεδι σὺμβουλθιο οἷὺ -πὸ σαν τίω ἡ οὐ» 

“Τοῖς πνοχϑψιν δὰ ατόνεν, “τοῦς να σὶρ ἀφορίσαι. πρὸς ταύτην δ τω ὥνοιαν, αὶ Ἂ ἐσιφερόμϑδο 

ἐἰιύλπθον φιοὶ ἃ δσὺ ὄνυσις. “πλὴν βδκαφὴς, αὐτὰ αταῖνει μὸν ὃς. ὡς πλλ᾿ ἄντον ω πῆρα νῶ ΠΗ 

εἰς ̓ » ὅγκαδικ μιιϑὸν. ὐδυδα ὅν ὑπόνοιαν ξέπε. . νοξνται μὶ ἃ ΨΊ φωνδμῃ τήγφμόμος ὁ δγκον 

ζωνν ὑμῦν Κρινοῦ χουν λαμξανω. ἀποδύλομιαι. τῇ δὲ ἀληθές καίω αν ἀϑημαίων ἐμφαΐ 

μ4, ως δε οῤῥαφαντωρ νὴ μυοϑου πιλλοὺς περὶ τὸς 4ἴκας δγδύντωγ. Ῥ ὀκθίνοις αν τινὸς Ὲν λό 

Ἰοιὲ λέγον ἀξιϑονν. αἱ ρὸ) τοὺς Φιλαςιαν τ το) ἐμὲ ν λάξε. Η ὈΟ νομμευαν “ἶδά τὰ ὁ ὑξύτσαιν 

Ἀύτυ! ἢ ἡ »λώπομώμοχ ἡ "ἢ ) φρὴν αὐ μοῖος. “1 Γ λῶρφὸν ἂν μ᾿: ἥγὰ στε" “ αἰόλου ϑυριπίδον. τί 

αὐχοὺν, ι μὲ τοῖσι γβοῤϑροι δον: Τὸ “νῶν » ἡ δειπνέιμ. ἤρα τὰ ἰκφρυζει δυριπῦδον. “κω 

δὴ προσεϑείιερ, ἐπειδὰ καθϑύδεινὶ :Φ»» Αἰλνν.  Ὥθνη» σξ πονλύ: ὑὸν ὅραμα τοκτς ὀιδὲν ΟΥ̓ ζῆν δ 

γῇ [καἴϑανέξι ῥκαῖναν ὀξάννν ὑπνὴν } ἡ ὀκαϊϑου. "ἀρισοφάνες δέφεσι νὸν ἡ δειπύ Δ καϑοίσν 

ἡ σεηὶ κκνὴ Ὑ ἐπειδὰ ὁδ)όννσος ἀδὲν ἐπίῃ “ οἡγοί πο δοῖεν, κὴ κὶ καϑϑύδειν εὐμαλακ οἷς 5φω- 



Αοισοφάνουσ: : 

μασιν διάλᾷνν πλὲκ ἰωωδίον Π λιχωρεῦτνρι ἡνυνὠδγόμω σεΐσω. Δι} δεωΐ, 
Μακάριον. κορων!οι ὦ ἄϑι- ΠλῚ] μαξῳίς σῷ σι πρί "γα ἐ σελθέινεδι λέγης 

σίσ' χοροῦ ἐπτρκὰ διὰ ὃ 

μετὰ τί κ ὁρων! δὰ κῷ 

οϑν! ἐκκώλων τροχαϊκῶν 

ἐπημεμιιπμίνων λόρεθοισ' 

ὧ ἰἄμιβοισ δ. αὐνοιπτούςοισ' 

δγμέπρων ὀκῆωκ εὐύδεκ α: 
ὧν τὶ δὲ. ὦ ἀμ ε ἐλ τς 

μα. "δ. ισν, 4{. ἀκδὼ 

κἹηιὰ οι ἐφϑημιμερα ὅν 

οι πί δεῖ καὶ χυϊονϑια Τὰ δὰ λ 
λα ἀκάϊάλνκα πολίω 12 

ν΄. "νὰ σελόυταῖον βαὰ 

ΧΟΙΜ αἰκαξί γλνὴρ ἐχὼν 

Νὰ τὸμσὶ ̓,οὐννν ἀλβθίμοι πη πραγμιατι. εἴτ 

Ξυλεσίν ἐκοιβω μϑμίω. 

Ρ ἀραβτρλλοῖσι μαθᾶνι Δ φρο δοκιίσοις, 

Πποῖλιν εἴπετον δικαὐδεύϑης, 

ἐπ αῷ μὴ τ φρλί τοῖς ἐπ ιαϑῷ δ Ῥι ἑοῦ: 

Ξυΐενἐσυτεθῳ! λοι δ, Διὰ ηὐ ϑιωφηὸς εἶν αὶ» 
Χάρι ψ Ξνμὴ σωκράτεξ ΓῬακαθημ λαλένψ, 

Αἰ ποβαλδῦ μουσικίώ Τάτι μεγίσο δ αινέ "ἐΐ 

Τῆς : Ῥαγωδεκήν τέχυνσιτ δὲ “πσεμνονσι λόγοι ἣ 

μαϊώλεκίων ἰϑυφαλικῶν Καὶ σζε λαμ ὅϊ!σί λίρωμ 

ἐὶ τῷ πέλοίεογωνίς. Δικ Ῥιξῳ ἐρεῦμιποι ὅαθο, 

“πε! μὴ δ ̓ πραηλα. “ψὰ μα Παραφρονοῦψιτοσ αὐδρός.τ 

καῤί ᾿πράπμα. φίλον 
εὐ σπλλαγοῦ ἢ τοὺς σε Πλ.Α, " δὲ χαίρων αὐρωλε ἼΩ 
γϑοϑσ καὶ αὐαιγικπείουσ'. Καὶ σῶζε πόλιν τίω ἡμετέραν 

Χάριν οὐ. δτινῷ πρὸς σώ Γνώμως: εἰ γοεβ ας μοὶ πσοίό δίόυσον 
[ιρώτην ἑταιρίαν δωιλόι. τοὶ . » χ» 

Ἰους ανδηγοῦς “πτολλοι διε! δίς ναΐτιος δὲ, ὅλα τοῦτα “πε; δ: ἐ ᾿ ; 

οἱ ἑτέρου πωκ ράτοισ φρὴ Κα δὸς χουτῇ κλεοζφωντι Φερῶν 
λέπος, ἣν» περὶ σκινὰς 

φλνάρων" ὡς εἰθιταῖφεσ. Αἴ ὈΑσος Τὸν σωμ ραῖτη ε ποιῦϑα ἀαΤιπρᾶ. ζῶν γε οὔτς ὡσ' 

ποδυλ ὁτς καηγορῶ το, μῳ πολλοὺς λόγοιδ᾽ ἐνγοῖσ' ἐργισήρίοις κοὶ τραπίζαισ σὺ εξέρλετο ́“-, 

οἱ ; Φ᾽ λοσιζφίαρ. λίγ οι ὅτι καλὸν ὅζε, μὰ μεταὐηοῦ τινα. διάγειν ἀφένπωι τουσ' ποινποὺς τοι 

οὕτουδ ὄντασ' ὡσ' κὺ μετα ϑοίνα τον αὐαβιοῦ αὖϑις διύαοϑε, ου νῷ αὐχύλοι ἐτυλε: Καὶ σκοιρι" 

Φιομόϊς. σαυεσυμμένοις. κοὼ συ νοις. στ ιρόσον οὐκ αὐοδέοι ὁ φιλόσυφοιδγαλίγινταιὶ ἢ ὁιον σκα΄ 

Ρ'σμϑι κὺ λε] ολογβαισ. σκαυγραιζφίαιις. ἀπαρὶ Φόνειν γοῦν “δ οὺς ζωγράφους ὑπ ποῶσοω, 
πρῦγον "ὗς γραφομένες οι σκ'δι φήσοοϑοιι ἐπὶ ἐπισεσυρμῇ τ “ριέν νὴ μα ΧΡ Τὸν προσήκυσον 

ἀκριξφανσικιαιγραφξν ἀσὶ ἡ ἃ ἐφι λόσοφοι λόγο, ὥςπερ σκιαὶ " ἡ οὐνὶ πλαία, δεὰ ὁ ἀερῶδες αὖ 

Ξ: β λεηγό θΨν9 Ἴσως ἡ «τεῦϑεν Ἂ Υ̓ “ὑπῇ Τ᾽ σιιυμθενα σι ἀριφοι.ἢ ὧν κα (ρφοσ οι φρύχιὴ μαῖδὴ 

᾿ γραφή. Πῴα φ ρονόνηο, αὐδθρὸς. λόπει μοὐβιν.ὁ ὡς ΔῊ ὁμιριψεν. ὀδίδι “εῦνᾶσι »βιἀνα σκοδόμοι 

σι. λείπει ὲ ἐκ αὐποιῦϑαὺ, ἔδ. Αγοὰ χάρων: πἰάϑεσις βὰς δρώμά! ὃς ὃ Δὲ ἐπίλογος καλέ, ἐκκώλων 

δμέξων ΕΣ Ἢ ἀξ. ὧν τὶς". μά ἐν 2". (ι2 ̓ἰφϑεμι μερῖ, 1ἀὴ ὃ λοιαὶὶ ἀκαϊάλικίαιποὴδ 

ἘΦ ἢ ον "Γ΄. "κογομίθωμ. ἐφζιιάφησ' περιῦδον πἰλοῶ συσήμα ος “ἀράγραφον. Τωΐ ἡμεπέραν: 
πείντος ἃ οἴϑεοι δ αὐτὴν φιλϑ ϑν δ᾽ ἃ τὴν πρὸς ἡμιᾶσ αὐσίξφαν. Καὶ δὸς ταυτὶ ἐμ λεοφώμτιν Ἰστσ' 

πιρφινίον δε σωσιν αὐτῷ! ὃ πλούτων, πρὸς ἀγχο νην ἶτι γριοῦτο σύμβολου ϑανάτον. ὡσ' Ἔκμοι δὲ 

ὁ κλεοφῶν ἰκω μιῳ σἱλξρτοιι» ἡ ὅτι ρων ὠν ἔμελε μυτ0λ᾽γ νπιῤνηἠξεοϑτμώς ἁ ἀρχόν: ἀξιαεπραῆε.. ε- 

Καὶ τούγις 



Βαζαχι 
Ἐπ } ἢν » ι ρα τ 

ἐσ σρυ τοῖς γγοι σὶ ΠΕΘΙ σθαι Ἢ 

Μύρμν κἰθόμοῦ "δῶ μικομιοίχων 

Ἰόδς δώρᾳνομῳ. 

Καὶ φραζαῦ" τοὶ φ τα χίωσ ἥκᾷρ 

ὡς ἐμὲ λρὶ "οὐ με δ μελλήν. 

Καὺ μὴ τούχίως ἡκωσί, 

Νϑγὸν α“αὐλλωςξαις ἰεγδδνῳ 

Καὶ συμ’ποδ σοισ' 
Μετάδφμ αν τουνν λέκο .όφ ου 

Κα τοὶ γῆς τουχιωσὠποπύμήω,-- 

Δι ταῦτα: »ιἤσὼω σὺ δὲηὸμ ϑρόνον 

Τὸν ἐμὸν πὰ ραδος σοφοικλεὶ τήρεῖν" 

Καὶ σώφαν ἰδ ρἴγώτοτε 

Διύρωίκω μα. τοῦ ἐ ἐγῷ 

Σοῶίο, κείνω διό τέρον εἶν οὐ" 

Μέμμνσυ λοπωσ ὅπαν οὐργϑς ἀνὰ [ρ» 

Καὶ γψιναλό)οσ κοὐ σωμολόλος 

Μηδέποτεῖς τὸν ϑάκομ ηὸν ἐμόμ 

Μὴ δακωνέγκαϑι δι του" --- 

ῃ λϑιφαίνετε' τοι γὼ "ὑμεῖς τούτῳ 

Λαμποίδος ἱφάς δόμα προπέ μετ, 

Τόϊσ' “Τούτου οῦ τον μὲ Δεσί- 

Καὶ μολ- ποῖ σ' κελαδοῦν τίσ’ --- 

ΧοιΠρῶτα λϑιθὴ 6) ὧν ἀτοιθίυϑεἰσπεόν ΤΙΊΡΙΝ ΤῊ 

Κύσ' φάος ὀρνυ ἀϑμῷ λότεδαή μονετοὐζείπεῖαιν. 

Τῇ τιπὸλφ με, Λὼν ἀτοϑῶν ἀτοιϑοισἰοϊνοίατ. 

Ράγχυν δέκμείλων ἀχέων πορυσράμεθάν ΣΝ 

φὔὐν τὰ εἰ το αὶ 
Κρ τουτοις τοῖσί πβισος. 

σοϊς φορολόγϑι: "τοντουσ' 
’ 

λεγο ντοὺς περὶ πὸ ον 

μάτων ἀπιδυμάπος ̓ ς 

σὲ α φρινίον, ὃ ἐπαιδσωσιν 

εὐὐποὶς. Μυρμεκ ϑὺμῖ. 

ὀνόματα [υὐριοι. ἐπὶ ππῦνη 

θίᾳ δ οὗτοι ἐκωμῳδοίῦτο 
οὐπτίντως δὲ ὁ μνρμηβ ὃ 

“πιρισῶρ ἔδιν. ἀλλὰ δὲ διον 

στ! οἰ πὸ ἀλδλιςαιρχᾶσ. οὐδ 

γῈ ὀγυϊεύμαλοσ. ἀλλὰ ἡσοι 

ὃ τραπκὸσ ὑποκριτὴς, ὶ ὃ 

“πολ! τῆς. “περὶ ὧν προύρας 

στοῦ. τὶ σ᾽ αν ἐ ἀνδγδοὺς, τύχα 

ὀρύχοι πρὸς ἀρϑμην ἥν π 

"»ιοὔτορ. ἐνμποδίσισ᾽ συν 

δήσοσ' τοὺς πίδες. 

Ἴοὺ λϑικολόφου.θν αὖ οὗ τος 

ὁ “τοῦ λϑυκολοφίου. οὗ κερὰ 

“Φσλάτων μέμνιποι εὐ τῳ" 

πρωϊκηρᾳ.. ἰὠὡ γον, Κῶ 

{ περὶ τοὺς καιροὺς τούτων 

δρατηγοωύτων. γέντο ὴ “Τὸ 

μέρουσ' “τὸ ναυτικοῦ - το 

χοισ᾽ αν οὔ τοσ' ἦν, ὃρ κοὐ 

περραγιγραμμένον λίγον 

δ᾽ν, οἰκϑον γεῶδες αὐτὸν, ΝΣ 

οἴβας αὐτούσ' αὐτὶ “τῶ σις 
παατίσεισ᾽ χρὴ ᾿μαςιγώσοισ' 

ἰώ γον ξένος: Αλωσ. 
Στρατιγὸσ ἰώ τὸ φαυτικ οὗ" 

ιοὶ δὐπολις μέ μννται ῳ 

“πόλεσιν οὔ τωσ' “περὶ “το ἀπ 

δοιμαύτον. οὐκ ἀργοιλέον 

ἡ τεὶ ποίσειν τοϑηϊμὲ δνλθυκολύφου πτίϊι. Ην δὰ εοἴγύποτε. ἀπτγορϑϑει ἐδ ΔἸ δτ] πὸ 

λιν εἰς ἀδον ἀδίξετωι. Μὴ δἄκων. δον μ δὲ ὦτινεσ ̓ ἄκογτα “ρῦτον λα ιβόνπεσ ἰιαϑ! σοῦ ἐνελ 

“5. Φρένετε. «πρὸς δὀνλορῦν. «αὐτὶ “Τοῦ αὐαηγετεῶ ῶ μύσοαι. Πρῶτα μὴ οὐθοϑ αν. ἃ ὁ πελϑνταία 

ἔκϑεσις “το δράματισ, ἐκοίχων χὰ δακτυλικῶν ς. ἐπὶ τῷὸὟῪ τἰλᾷ ἴιο ρωνὴδ ̓ καὶ τ “ράμα ἀσποππε 

γε Ποῦσα. "δδοόγαιν δὲ φὐϊεολίαν περι τέω ὁδὸν. τοῦτο δὲ πὶ ρα τοεῤγλαύκῳ σετν, αἰφῴλε δὐοδίαι, 

᾿ϑὺ πρῶτα, ἀν τόμαγε γέοιϑρ. Γ᾿ αυσούμεθ αν. “ὁ παυσαίμεϑιι ἐψπιν ὃ χ βὺς δότι πΡ μλῤδοιθν, 

εὐάϑου ἰώ ὁ δάλιϑὲς ἀϑήνεσιν ὠϑυἐπελῶτο “ῥέράμα. ϑυδοωμὴ ἡ συμπλον" ἀφ πλιρνωὶ ὑπτθσγ. 



Ἢ 
Κλ εοζῶν δὲ μαχίϑω. παρὸ Α ὑρπολεωνπξνοὶ ἐξωυ δου νἈλε οῷ" μα κ ̓ϑὼ. 

ἐξοωδμεμφοίκιμαῦβε Κάλλο: δόγλόμϑῥ γύτ πο Ξι ἀρ 
χίαν͵ λακκόμμονϊογέου 

Ἀορϑμων! ἐμιδεμευλείαρ. ἀπαὶ 

ἕνω. ἰφλισ᾽ ἔχρεσιν ἐμ άπερον, κ ὀρήνεν «γᾷ ἐπὶ το καλλίου »κλερφῶν" ὑπεισετὸν δῆμον μὲ 

προιδὲ ἰξαιϑοιἐ ἔλϑειν εἰσ' τίω ἐκκλησίαν, μεθύων "ὦ ϑώρακα εὐ δεδυκιὼς οὐ φάσκων ἐπιτρέψειν 

ἐαν μὰ “πιί σοὺς ἀφῦσι τωὺσ' πόλει ὁλακεδαμόνι 0, οὗτος δὲ ὁκλεοφῶμ, ὡσ' βίνοσκωμῳδέϊται. 

κϑὺ βά ἐρβαροι: «οὗ τὰ αὔῳ ἐμινιϑη ἐππὼν φιλοτιμόπε ροω κλεοζφῶντος. ἐφοῦ κλ ὩΣ ἀμφιλά 

Μὐροὴ δεινὸν ἐσιβρύμθ ϑραϊίεν, « λαλισῶν. μαχίϑωο ὦ Φεοι (ιλ εμφῶν Γ ὁἄδλοι ὅσοι του ΤΏ Ὁ μοϊοῖ 

ἐσιν νον ποῖϊσ' πεύτρί Ἂμ αὐτῶν κὸ μιδοντῇ:. 5 ἀἢ κὰ ,Ικἀνετωσοιν πολύ μου. οὗ γίρ ΕΟ αὐτα! “πῶ 

σρὶσ αὑΊη. Πατρί οἰσἐγά ρονρουισ'. οὐ τοῖισ' ἑων τῶν αὐῤούρρισ. "κω μῳδε δὲ αὐτοὺσ' ὡσ' φέμουσ. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΒΑΤΡΑΧΩΝ-, 
ΤΕΛΟΣ- 



᾿ Υ̓ΠΟΘΕΣῚΣ ἵΠΠΈΩΝ ΑΡΙΣΤ ΟΦΑ'ΝΟΥΣ. 

Ο δ φδμαγῶν »ριζζτωι εἰς Κλίωνα δ αϑίωκίων δυμαγωγέν. ὑπύκφτω; λόπας 
Χ 3 φλαπὺν νεύνητος ϑουνλούωμρ δέμφ. ῶ Α προαοὴ μῆροσ' - παρ αν » ἴροΐρι μὰ σπερον ἐῶ ΠΣ 

ἵ τιϑελϑῥω "δὲ αὐ τῷ ἍἋ νοῖν τοῖν νὑμοδούλοψψ, νὰ κατατινα λόγανπονκρίᾳ δ) οἴ συμ ὃΨ 

ζι ἀλλαστοππόλίω ἀγορα κεν ὑπουγόντουν ὥςὰ ἀθλξοπενσαυτο,δέμιου δ᾽ ἀϑίωκίωρ, 

αὖ τοὶ ἀθίωυαίων ἡππεῖς συλλαβόντες, ο, ᾽ν ρ δι λύματεππορα φαίνονται. νΦ᾽ ὥνπροπηλακ ,76 ἐὸν 

γος ὁ κλίων ἀγα νακΊ. δὰ διονεχβσ᾽ὶ ἱκανὼς σϑὶ σοῦ αὐώτερθ, ὁ ἀνα ᾿φραυτιουβῶμων, σφάσ 

ὡς σωυομωμοκῦτοις ΧΙ Φι πύλιως πρθ τὴν βουλίω μέσοι. «δόξαν τεσ δὲ το ἀλλαντοπώλου 
Χρί πόδας οὐ πεῖς, τρί τετῶ ται νεὔτψαιλορ προγόνων, δηδὶ ν κινδωυθυόντον σφ σιν ἐπὸ 

“τοῦς μάχες, τ ΘῪ πιὰ πολίτας : ἀἐβροτέρως διαλέηψται. ὅντε ἀλλανρπώλησ παραγλυνμέν 

γ᾽ ἐνβυλῃ μάλαγλέωσ τῷ ἰλίωγθ’, κ λοιδυρούμᾶμος αὖϑισ' κω Ζὰ προσέρχρται. ἐκβαλεσε 

ἀϑῥον δὲ τῷ κλέωνθηὰν δδμον, προσελθὼν οὔνγος, δγαιφεροϑβων ἀκροῶται «λόγον δὲ πρλλων ,γ 

νομϑμων! ἱκα τοὺ τῷ κλέωνθ᾽, τῷ ἀτ γακρίφν μάλ᾽ οντίηψωσ' γὼ ἀινονμιασιιρὴ πρῖσ θωπείαις, 
κϑὲ προσέτιτοῦς ἐκ 39 λοίων ὑπ θολοῶς ὔι ραγοιῶ τος (κατα μικ ρὸν ὁ διμιθ’ τές όχι σιυιφέλ 

κεταῖ- Ἃ ἀσοντος δὲ τῷ λίωνθ᾽ μῴπὶ δ ψωμίζᾳν ἡ ἣν μον ὁρμσομηρφαντιψομιίζρ ἃ ἄπερ' 

ἐγχιρφπὼ πέλεν τῷ Μιμουτίωϊ ἐκ απέρουσίτασμ, σμνοντες: ϑταφὰ ἀϑῥ,κονῖσ. Ὡς ὁ τοκλίωρθ2 
μιοῆσ δὐρενόσις ἣ ἰλεγηβδραύ τὸς ᾿ δρπῷ “ἐξ φανῆς “οὶ πρϑϑμουκ λύπτων ἐκβάλλεται Φι ὼς 

Τοπείας: ̓αυποὶ τοῦτοι δὲ το ἀλλαντοπώλου ὃν ἧὰμον ἀφ γήσειντος. ἄποιρι ὑπερον “ αὐττῆσ' ἐσ' 

"οὐ μφαυδοὶ γγονόται προααγόντος ἰλέωνθ σϑἰυώμθρος τίω "ἀπρακ ρων μαπῖραν σκϑυίω 
δὶ παρα δειγματισμοῦ διὰ μέσασ' πόλευς «Ἕλαυτοπεωλών «νὰ μέρθ᾽ ἢ τῇ τίχν" χενσοί μῇ 

σέπεται. τοὺ " ὁ ἀρλ οπλρν ἀλλαντο πόλι, ἐγα δ δο-ται.Ὑ δδὲ δράμα: ΑΡα αγαν(καλωσ' “ΠΡ 

ϑϑον. δ λλωσ. [ο᾽ σκοπὸς αὖ το πεθὴ ν καθελῶν ἰμλλωμαοὗ τοσήβξυρσυππώλνσω ὡν ξϊιρά 

ται “ ἀδίωμίων ἐκπροζφάσεως τοιαῦ της. ̓ ἀθίω ἴοι πῦλιν πὐλομλελοῤθρίωσφακ τερίαν, ἐπὸ- 

λι ἰόρκουν δγα δειμοιϑένους ϑφατηγο δον ουνῶν ϑρατμτῶν χεονισοίψ των, ἐδυς χὰ ἐρανν οἱ “μναῖ. 

κοὺ ἀσ' ἐκιελισίαῦ σωνε ϑόντων αὐδὴν ϑι. «δυμονούντων κλύων ἣσ' βυρσναπέλις αὐατοὶ οὐ πέλεν, 

π δημίνς φι ἐρᾷν γι ἐναντίουό, ἐσευξια οσι ὑμῴων εἰ ϑρατηὴς αἷρενών, δῆς κοῦ γκρε: (μα τῶτας 

ὗηρδξ σεις οὖν ἐρρατήπ μκνκῶν τίω “πόλιν. ἀφ δισ' μὶ ἐνεγκὼν αθισοφαύας καθ νσνὰ μη ἱππῖ- 

ων φάμα δ᾽ αὐτοῦ. ὀπτὸν 3 σκθυομῖν οὐδεὶς ἐπολάσουτο το κλίωνος πρόσωπον διὰ ᾿ Φόβον. 
τϑὺ τὼ μἂν προβτοοκ τ 4 φοθού ϑρθ, ὦτα προφανως αὖ υδ,ανε δ ῥαξοὺ δρᾶμα, ἔομῳ ὃ ο 

προλογων ἀναιδημιοιϑένηρ,ος ἐκικμικῷ αϑὶ τίω) πύλουπηλιορκ αν. ἀΦερίθη δὲ τί ϑρατηγίαν 

ὑ»» κλίωνῷ" ὑπορριϑρου δ τογῖς αϑίωαίοις ἥϑαρήσεοϑς τίω πύλον ἄσω ὑμφῶρ. δῶ ἰατῶρ 
ϑωσεδγὰ κ πλϑετοθν ὡλώσεωσ' Γ προπεπαονκεϑοιιδαμοϑϑέν. ἔοικε δὲ ἀρὰ ἱπὰ οἰοί ασ' λισοτίμας »"4 

εϑτὺν λόγον Δ΄ αὖ διαυδτησ' ὁ δῇ ἤμιθ.. οἰκία ἡ λις, εἰκέταιδὲ δύο"το δέμουπρολοήζουσι, κα’ 

ἰμῶσ' πεόχον τις ὑπϑίωλίωνθ,. ὁ δὲ γερὸ ἐκ δῶδ' ἱππέων ὕδλν,δ "οὲ ἐζυμίωσαντὸν κλί ονα πέρ τῶ 

λαντους, πὶ σὰ ροδος ἰμάλόντει «λίγοισι ΓΚ χ οἰκιῦ ὃν ̓ ϑὰ ἄναι δυμοϑίνεγυὺν δὲ μι ἰιἐ αν. Υ 

ὥσι δεμηόροι οἱ δύο. 
ΑΛΛΩΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂ 

Α ρωτᾷ τιναϊιλέωνα δὲν καλού μϑμον παφλαηναὶ "ιὲ ἵτι βυρσυατώλίω πρὶν ότι πὸ 

κα τειϑίοντο πῶς τοὶ κοινὰ χεύματο ογαραλοπόμοις δηαφοροῦνηερῥω ῥϑμωσ' ἀλλα» 

σ' 



πώλίω, δόν δ σα καηρζϑάγορ περϑέγιται αιϑεοϑο φευδὶ πτεῦσι τιδῖνον ̓  ρῷπτοι βῆσι τῇ Ῥπραγμὼ 
“τῶν καρ χἢ κλέωγόρτ' ὑ μέσω ἐματηὸ ρϑρἐγγύνηρ το ὑβέπεσεν ὃ κλύων ππυγκακυσ. ὁσκαρῷα 
“ό ἵτυ χε προιδρι ἐδις [κυ λῇς. ἔώ “ἀλονὸ δρᾶ “μωὰ ἐπὶ δρατοίελίους ἄρχονγς δημοσίκεις λίωϑ ας 

δ᾽ αὐ “τοῦ ἀρισοφαοισ. πρῶ τοσονίια. Δι ὑπερόσ', κραπῖνοσ' συυπόροισιο γοσάρισοιϑῤν, ὀλοφύ Ροιξ᾽ 

ἰτέον ϑτιεσ μέρνδιμ, ΠΣ) δῶμ. ἢ ἀϑιωνιίωνεῖσ' παὺταἰκοσιοσ μους, ἐς ἱνππὶ 

«σ΄ ες ζῥυήτασ. κοϑεις θῆται ς᾽ 

ἸΤύλθ᾽ φλύπο. 
θέσεω σ΄ ' ΤΥ: 

ὰ 

ὙΑΤΟΥΔΡΑΜΑΤΟΣΠΡΟΣΩΠΑ. 

Δυμὸ ϑίνησ'. Νικίασ. : Α πράκριγῳ 0 ὁ κἀλλαντοσπώλεσ. γ:; : 

Χο ρδσ' ἘΝ Κλίωμ. Δῆμος. 

Ηἕ ἀαρονονο “ἃ νέον Φρυμανο, θυθὺς ζ ἐλ εν ἰλὸ προσώπων ἄρχυτωι .0] πλιὰ ἐσὶν νἰαμεικὰ 

φι μεβ οἀκαταίληκ το ΐκα “ἰνῴνενηκον ̓ Ἰαρωνπελιντοῖος. μαπουκ ἑλώςστα «ἀσιφῶσίνι γρδι 9. 

μεθ δε καθ᾽ ὑπεβολίω ἕῶνι ̓  τοντίρι δαϊεπυλικοὶ ὑβάμι τροι πίντε ἐϑῶς δὲ πτύλι ον ἐκθέσειαμ 
βικοόμοιον, μ᾿ “ον  ὑκθέσειὴ τούτων εἶχοι ξοχοίι ἐπεράμεβσικευτα λείπ 

(ιὐνπέντειῶν τελ δυ πεῖ 9’ ̓ἀλλὰμυνουκοὶ δίωκε κὴ ἕ οπῆναν 

σον ποιοῦ αν τῶνσ' ἀ“ποδέσεσιατα ράγραφθ' ἐπὶ δὲ 

τῷ πέλει τῷ τελϑυταλουξῆλον 

ἰκορυνΐς. 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ἱΠΠΗ͂Σ 
μ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - 

Αὔαται ἐξ κακῶν ἰα τα 
τοι τοὶ 
Κακῶσ' παῷ λαλϑμα ἣδρ μεω-“ 

αφί γμτον κακὸν ἐτλθ , 

Ὧλ Αντοσέβου Λιυωσ' οὐ τὸ λεσέ)- 

-. ἀν οἰϑέοί - 

Ε ξοῦ Ὁ εἰσήῤῥησεμ εἰσ' τὴ οἰκίαν, 
Πλιειοὶς ἀεὶ πρός τρίβετοῦ “τοὶ σ' οἰεε τοζ4σ' εἶ 

Ν; Κάκι φοιδῷ θ᾽, οὐ Τοσ' γεπρῶτος σαφλακγένων, 

Αὐτρῷς δεχ βολχιτ. Δυοῶ κα κόδου μον πῶ: ΨΣ 

Ν Κακῶσ καθα χερσὺνΔηοδιῦρο γυν προσελθ᾽ ἵνα.» 

Ἃ ἢ } ᾿ [ἢ φΦεϑ.4 ἢ -» “ΠῚ ν» 

ον νεώνητον κδὸν ψεωςἹ κιδβασβμεμον.οπεῖ μινεκ)ϑινουσίω αϑ ἰωὉ᾽ ὦ 

: 5 Αἥαταιάξ,λε- 

ἣ ἡ Ἰλίασμον δαλόν 
Ἀκξο 1 » 

᾿ αὐτοχεηρῦ χοὸ χὰ 

ὁ ἰξλισιλοικεδὲ ὁ προλογί) 
φων ὥρα ΔΝιμοϑίγις ὁπρο 

καμὼν εν πύλῳ ,δ) ἀτοῦτο 

Αἰ ἃ ΔΕ Ἴλικσικδνο ῥὰ- 

μα Π οὑρεπσιγραφὰ δὲ λέ 

χτωντὰ γνῷ ται ἡλαιρὰ 

με τοωτοισ' ομἠμαισινίς δὲ 

εἰς ̓  “ροφ ρηῤϑῴων δέεθεν 

οἰήι εδ᾽ ἀποδυρόμθρθ ὲἢ 
«Τέβορ.- 

[᾿αφλαγίνα.ὸν ἰιλίωνα ὡς δὰ 
μοτικὃμ οἰἰιετίω- τι λα 
γύναδὶ "5 Ὅσο γν4,ἀλλέσες 
δι πο φῬλαϑονουτρίκκλαη 
σίχινιώνητον δὲὸν νεωεῖκα 

τοιβιυϑοντοι φ΄λ οὐρ χρς. στό 
φλαγόγα δέ ὑκλίωγαδεὰ 
ὁ Φλ φωμῖσ ἀπηλὰς ἀππδ᾿ 

“τὸ πρφλαρν ὠνόμασεμ. 

ἐφίω γ ὅτιζονθ’ ὃν ἐππὸ 

λίϊούσοι το ον4σγϑά ἄν ἀν 

ὡσ ζενον ξωρῤβώρον. 
Α Α ᾿ 

λλανεωςί προσεληλνθως τῇ 2 

λιτεία.ς μφεάνᾳ δὲ διὰ “ύτων͵ ὁτικοὺ ΞΡ ἀϑίω κίων (καθά 7 ται ὅτι δον αὖ τουδὶ ππιτεύφν τοῖς ΨΗῃ 

δἱοισ' δι “ρ)λὰ πίμὐ πὸλ " δυφγυτηκ ὀσιν,ο δὲ μά δλον ὑτίμκων “ὁνἰιλέωνα-πεφυίια μϑν γα Δ 

οἰκο ηδ᾽ μάλλον ταις θύφν, 5 σθικοι)γϑονιθᾷ σιοι ας δσιν, ἢ οὐσ' αὐ κι τυσώ μεθα πρῶ ῥᾶμο. Αἰ Ἄλως 
ὅπ γεωςὶ τῇ διμαιογᾳ προσηλθειὺ δὲεϑηισ' καίμον κακῶσ' ἀσρλέσειανοι θεοὶ σὸν πο λαγένος, 

δ χζ 
νὸν νεώνητον. 

οὐ εἴ ἔ ε; - 

εἰὐποις οασλοισ αὐτοῖς τπσσοισιλεμπε! δὲ," συ πρόθεσις. 

δ » Ὁ 2 ἔ 4 Φ ἢ ες: » 

Αντουσιθουλ σ᾿ α΄] νὸν οὶ οξι μοῦ κὰν ἡ συυντουξὶσ' “το λόγον. ὡσ' ἀ λέγοι δ 

ἘΪσήρ᾽ β' ἡσενιαντιτο ἐσῆλθεν εἰ σεπτήδιισεν ὡς ἐἴᾳ κα αναωισῶσ' τῆ “»λιτεῖ κι προσελθύψτοσ'. ἀπῇ εἰμὶ δὲ 

ἡ λέξισι ἐν οὐίοισ' δὲ αὐτιγράφοισ. εἰ σέ ρυσε γροίφωται. δελούσησ' (δ λέξεως τὸ ἐπεπήδεσεμ, ἵτι. 
δὲ κοὺ τὸ μετοὶ φϑοράσ' ἐσελϑᾶνν. 

, ,ὰ Ὲ ΕῚ - «τὰ τὰ 

Πρωγ: “παφλαιλονωνὡς “πούντων μᾶν ον τῶν "πόνερῳν. σβ μι ρύτωσ' δὲ τῷ κλέωνθ. 
2. “« φο «4 4 » . Δ Ξ» “ »“Ἢ Ὶ » 

νυ τοῦσι δγαξ ὁλοῦϊσ' ὁ μοιὸν κϑὸ γον τὸ "ὁ σφιμια, τῷ αὐ ταῖσι Θουλοῖβς.ηρῦ»» δὲ ὦππεν, ἔπε! διαβάλλων 
- . η ᾿ » ε 4 ᾽ 

κλίωρ πιὺσ' αλλουσ' σριστηγουδὶ ἈΗ προσκρούων τ' βέμῳ, εἰς αυν Ρλέπειν γοὺσ' ἀϑίω μους 
» ἡ 
4.Ζ7}ησ-. ᾿ 

“- 



Ψ πε 
Δορεςυῷ ἂν οὐδ. 

"Ὁ , "ὰν τατος ο », ΡΟ 

ΞυθμνδἸμολμυβι ἘΝ ΑΘ Ζιυουυ λἱανκλαύσω μϑρ,οὐυλυμητοννομονο 
οὶ ΡΡῚ Ὁ χ 0 τὰ τὰνυλονων δυοαυλιντοιοὰ ἀν ΡΝ ὙΡΩΡῪ ΟΝ ἀρ Δ ὄχ, 

λύσωσιν: ὁδὲ ὀλνμιης με ; γα ἢ Φ ων ΟΣ, ᾿ μὰς 

ακθὶ (ὦ μευρσύου μαϑν- Τι αλλ χοδς δλλώριου χεχὴμ ζυτεῖρ τμκ 

τσ: ἐγραψεδὲ αὐλιτικοὺς ΣώτΑρ αθνῴμ, αλλοὶ μὴ κλᾳάν 872: 

κὰ ϑρίωνητιβοοὺς νόμουσ. ΟΝ, ὙΤιτοιὰ Ῥβυοντὶ αὖ, λέκι σὺ Διοσὺμδ ὅν μοιλέσε. 
λλος ξψαυλια λίγο Ὁτ΄. Ϊ Ν 

κιράραιρὶ αὐλθὺ συμῷα ναμὴ μάχρ μοι. ͵ μοὶ ηὸμ ἀπῤγλω᾽ γ» " ῥδρ οὔ- 

ψμ. γόμεοιδὲ ἀαλοῦμτοι, οἱεῖς Α͂ λλέιπι ὅκα ̓βαἱ ν»εὐτακφ,φῤσοιῷ ρεΐσω- 

ϑεοὺσ' ὕμνον. Ὁλ ἮΡΕ δμα Δωποσ χὰ σὺ “οι λέξφας εἰ μάχαν έγειρ: 

θη τὴσ' γονι με σύου πουρὼ Ν, ̓ Αλιοϊκἔψιμοι ἐ ὁβρέδωπώς δὶ δμ ΕΣ 

“τίω) αὐ λυτιϊείυὶ νἄριος, ώ 
Ει τριμὶ αὖ αὐηὸ δι το κομήνρι πιδρκεἶσ. εὐ ὴσ δυσῖο χέστος δὰ μου 

σι ἰώ καθά οὖν ὑλυμ- Δη: 'Μήμοιγε μήμοι. μῆδροι σάς οὐ δὺκ 'ἴσῃς 
πος δριτὴ σιναλγῶψ, ὦ Αἰ λληῦρώγην οἰλέκινον οἰπτὸ Τῷ ϑεασθπου 
ἐμέις ὅμομεθι ὡσδὲρ ΔΉΡ ΜΙ 

σ' ̓Φυωνὴσ, ὃ ὁ δυρώμιθα: “Μι μησαώμιεραοῦν τίω “ἰὐκῦλ ἰανόλύμιπον. Μὺ Σ του Τὸ ὁμοφω- 

μοῦσιρν ἀμφότεροι μύζοντεσ. “οὕ το δὼ ὡς θρανντεὁν. ἐςιδὲ ἴαμρθ, 
χων “ μϑν πρῶτον ΒΡ «χ'. Ἢν 

δὲ φαύπερονμακρόψ. Τίκνν ρόμεϑα. «τισκίς ρύομϑρ δ ὅδ ρὑμεϑαεῖσ' κιν)νιρὴ αὐωφελθε . 
Οὐκ ξχοίω φιτειῖν πινοὶ. ἡ μέσ’ διἀποιλλαβύπεα μ᾿ δωκ ρυων,βουλφυσύμιεθαιπί γα Τρ ἔσπον ἀππιῆλα ̓ 

γησομι θα τῷ ἰωλέων θ᾽ κακῶν. αὐ ὡς γὴ μέλλφ τέων το ἀποδρανεμγνωμιωυοσιτόεϑα. ὦτ' 

δὲ πολνηφαγμονν Ἂ σκοπεῖν. Ἱ σῦν Ῥϑϑοιτὰ ν λέ σύ.τις ἂν ἀφο ἴω ὁ δέοιτο λέγσύ ας 
τίὼ ἀππρώτησιν Τῷ ὡπέρου, ῦ ὁ περθ “πώλιν ἀπεκείψα του ἑκάτε οσ' δὲ δύλαβῶς «γειτῶ ὠπέιμ, 

διὰ ὃ Φοβέος δὰ θον ὀνιλ έωμαι καθ οὕσιωοι ς ουσυτέω ἀρλξουλίω (Φιλονφκ οὖσιν οὖν τίσ’ πρῶ 

δὴ ἄνπηι. Σὺ μϑ οὖν λέπναντὶ “τοῦ σϑειπέ. ἡγνκὦ πῦντες σου, μὴ μαλόσωμοιήσον μὰ ὁ δὲαῤτιλέξω. 

ὶ οὕτως. σὺ λέγ. Ἵγαμιν ὄπω πρῶ κοὐ φϑορῶν, αὐτεῖπεσ' καὶ πὥσοι μάχωμαι. : 

Α΄ μυχαν » λέγάν.ἁ ΓῚ “τινά κων φησιν ὀπεῖν. ἀθεπερὶ »ύτων ὑκῦυσει πριρὰ σῶν λεοφοντῶν. “πὸ »ἡ ἀκ“ ᾿ 

πε διε ὁ φοβϑιϑιωιλέγεν. ἄς δὲ πορα- Υ̓ "ἂν ἐνσανλύτῳ δὐρικαῖδον ὑπὸ «δὰ Φιόρασ προσπίω Ῥο 

φὸν ὀρηλδμον οὕτωσ' «ποκθινομάμημ. οὐ ματι; ἀμὶπτάφανν, πνφονασοεφς" 

Αλλ οὐϊεεῶι Μονὸ θ ρ(ῆ εἰανντὶ “Τοῦ ὃ ὁ σαιλέον. οὐ δὲ “ὁ τυρὸν χων Φιο τὶ τούτων ὀπῶνρίη , ; 

βΌΡῬιεῖ,αὐπετὸ γεῤῥᾶν. “πωρὰ Ἃ θρασὺ δανόρϑονε ὀὐκ ιν οὖν εἰπεῖν ὃ σὺ δηανοὶ τἠρνϑσεκῆρ δ᾽ ( 

Ὧνᾷε ἐς αὐάγοείων ὃν ον μμψν - πεθὴ ψ δυυνϑεοϑο τι συμιβουλίυ σου Κὶ δὲ -ππῶσ' αὐοῦνπὸ 

“πὶ αὐ ἡ “το οὐ μαῤῥῶ Φισιϊ πεῖν, οὐ δὲ τυχόν. ξαρβΌι! ἴω δὲ ὡσ’ δοῦλος. ο᾿ ᾿ ἮΝ 

Κομψλιριπιό) κῶς. αὐπὶ τῷ δυριπιδικῶς. δ. δεινῶς, διὸν πααινδργωϊ. κομμοδὲεξο κά ἐρέοκίλέανν ̓ 

οἱ “ποῦν δργ0 1. Φιοὶν ἂν σῶς αντισ' ἄι ἐρομρθρν ῥόψως ΓΝ λελεθότωα δομὴ μὴ φανφῶσ. ΑΝ 

Μὲ ὅγασι ανδγίι σῃσ' δδυδιπιδισὶσ ἡ πο Μῃ τρθὐδναίδου, σκαΐόννιαι δδπρασες τἶδιν ἀγριαλά-: 

ΟΣ Αλλὰς. “μὴ " ἀποδειλιάσῃσ' μὴ μιυτα μιλήσῃ: σκῶηγ 4 δ ἦν ϑυρναίίω, ὡς :λαλᾳινοππόν. υ 

ίϑὸς ὑόν. σι αὐδνξ, γεν, ὅδος λαλέγου. Αὐπμοινομφνείψ. ικηρλώρησιν. "δ! δὲκοὺ δὸς, ὀρλθσὶ 
ως Φο Τύρα δὲ μίλθ'. ὧΔο ὁ Θαυκισμόσ. 

ΝΗ 



{πτῖσ. 

ηλί ἐγ δὰ μόλω (δ ξωωιοὰς οὐ ξυλλαξων . 

᾿Δη"Καὶ δὰ λέγω μόλωρμϑρ" Νιιδβόπιϑέ δίμ 

ἀνγφαϑεΤεμόλωμεν" Δικ ὌΝ πάνυ καλῶς 
Ορτερ δεφόλδιος νὼ ἀδίμα πρῶτον λέγε 

Το ̓μόλωμϑρ. Εἰ “τοῦ δαῦῷ κοι τοσοι γῶν πυκρόμ: 

Δεν: 'Μμόλωμεμ αὐηγδιμιόλω μὲν οὐ μολε ΜΝ) ̓" ἣν 

Ουχϑὼ; ΔΙ. νϑδέα. "δλνγε περὶ γα! δερμαγε 
Δε ἔδοικα τοὺ Ῥνὶ “τὸν οἰωνόν. ΝΙ. Τῇ δι . 

δι. τιὸ οὐ δέρμα “δῇ διφομένων αἰταύρχατοῦ. 
Νι'Κράτι σρυτοῖνν ΜΗ ποράμτων δ) γὧν» 

Θειν ἰδ ἐόμτε προασεσεῖν “ποιπρὸς ὀρέτας . 

Δ Πρίον ρετοΐ ας ἐτεὸν ἡγεῖ Ὁ ϑεούς ̓ 
Νι "ἔγωγε. «Δηνπθίῳ χω κϑροα τοχμηρίῳ . 
ΝιΟ τ ϑεοισῳ ἀρβρὺς ἐμ οὐκεὐκὅτωσ: 

δινὲν ποβιβάζε ἐν Νά λλ᾽ ἑτέρα τοὶ σευ] ον. 

ἀ ἐγδὰμόλ ὦ ̓ϑρετιμξον ὁ μὸ 

λω ϑυπρο-πϑιασῶσισπρος- 

“ποιῶταιδὲ οὑαντίθευθουφοῦ 

γϑνε αὐ τὸνικοϑὰ λέσιν αὐτο 
μολήσωμδμαρθὶ πουΐλα. 

μεσ μονίουσαῦ σ᾽ ποὺ 

γαιτου μᾶρθ΄ λέγειν.αὐηρ, 
μιολῇσοιιδε δ; τὸ πε οδοιῦνος 
»»υς ἰδήους κοὺ τἀ σουκοαΖ. 

πελθᾶν πρθλυνούσεραντίν 
ουὅσ’ ἀυὴσυμμα ίᾳ. 

Ε2 ὁπιϑένεν “κατοτμπουπέσε 

πρότα «πεηὸ μόλῳ μῆρ,5 αὖ: 

. ἄτα “πέλι » τῷ μόλως-. 

δυο αὐ Ψβούλετοιδὲλέ 

γᾳν,αὐτομολάσω ᾿ϑρ, πρὸς 
᾿ν ’ » 

“νς λακεοῖι μὸν ους . ἐ042 

»τματωσῶς δὲ μυτοὶ δος 

γμον Ὁ λίγᾳ - ὧν « {ἰῦνον, 

σιυνοῖ 1] 4ν τοὺσ' λοιποὶσιαὐσ. 

Ὅδ᾽ συλλαβα σον δὲ ̓Φίοι 

ἀπὸ “τῷ φημὶ φισωεφίωφαῖς. φαύης φάβιν ὅπερ δ μϑν ἀπρλλώ "0, ὀλονφὸ 8. δὲ ἡρωδγαρδσ' βαν 

ρύνᾳ4 “-ε ραλόως που ὀξύνεοϑι. ὥςπερ δεφὸ μϑνος: αὐπὴτο; ἀπδέρωμ Υ̓ αὐδοιον. οἱ ἀπὸ ὃ 

ΑἊΘ ῬῊΡ αἰϑὸ Ἰων,οὐ χὼς ἀρξαυτο, ἀλλὰ ασουσδαμότε Ρον κινοῦσι πύ ρου ϑροι πῆι σύυνς χίᾳ ̓ν : 

ἰωιγήσεωσ, πς ΘῪ τῇ δ ΦᾺ γονῆσ' ἐκκοίσει. τού ποοῦν λέγά, ὁπιπρολτον κατ μιϊυρὸν, ὁτα σιινελῶς λέ 

. Αὐν. ̓μόλω ῥϑρ. αὐηομόλωμϑρ ὧσ' ἀλαμθανῦ ῥϑρος αὖ τοῦ τοὐπολέγᾳ αὐγμολῶν δὲ, 

Ὁ πρθὴ τοὺς πολεμίους ἀπελθᾶρ. Ηρς ου »χ ὑδὺ. ἰδοῦ ἐρω τημώτικ ὅν. λὲ ἐγ δὲ οὐκ. ἐσιν ἡδὺ 

αν ὑτομόλω δ. 109’ δὲ ὦ κοῦ ὁ μι ρὰ »οὺὑς πολεμίους φύγαν πείρριίντι κακὸν ὑπὸ 5 πον 

διασότον. ε δὲ φεύγ, αὐγμολᾶν λέουσιν ἀϑίω εἶδον. Αἰ λλως.ὃ πίῶ ενώμίω λέκυνεφίςησι Κρ, λὰ 

γρα,ϑοινόμϑρος 5 “τῶ δ "ματος: ὡς ὑβεππατεμδβοσ' καὶ στο ραῖος ἱιρουσμεύνοςώπιν ὸ αὐπομολι 

σώ λϑν. Αἰ λλωσ' μὲ ου "καλόν. οὐ πεὸσὺ δονίοὐ ἀσρϑυκι μάσωσεντίω συμββουλίωυ τὸν οἰωνὸρ δὲ σι. 

Μῴου. τιν ὁ δἱρμαὶ ὁτιῶφπερ ῪὋ. Διφομθῥων δρμα ἀπὶ βάνω, οὐ τωνοὺ “Ἀραυτομὸ 

λούν των. Τώρλφομόμων. ̓ Ὃ» ἀσπιδα ρὸ ἀϑβων Ἂ εὐδοῖ ον αὐ ποχωρέι ἢ δπέϑιεν. μσσωτοὺν καὶ ἡ“. 

μασ γοϊονινῆρο οἱ δ᾽ αϑίωοὗξοι Φούγονες’ κρατησωσηρὴ ἀπὸ ̓ ὰχν 

Προ ἐρύτασιἀγελμαθεων. “προσπεσεῖν δὲ ἑκύτασ' κιαϑι σου γα φυτέιν προσ ἐρίπεισ᾽, πρὸς ἱ "ε 

Ρ »πρὸς τέλϑρος, ο πρὸς ἐδοσ'ν πρὸς ἐγκλμαβεῶν. "βρέτας Αι ϑρντωιάπὸ το ρον ἐοηκοβαι αὐτὴ 

ὶ ὑτεον ἀλεγῦς Ὑτωπεαιςευίκας τωκατωδέ Χ, Β ρυπέῇ «ς οὐ τἄφολκᾷ, πείξωγ 5 μὰν "δὲ 

σϑιλοῖ :,προσέαταιβε τῇ “ρονομασίᾳ το βρέποισ. αλλὰ καἰφεοινῚ ὁτιει μὰ ἤστιρν ϑεῦὶ, οὐκ αὖ ἡμίω 

Επεὸ “τεὸν ᾿ γῷ ὺ ϑεούς. ἀληϑῶσ': Στωπεσιςευκασ' κοὺ ὑπολαμβανής ἀνωεῖς ἴω ϑυυῖσ' ἐλ ρὸς 

ρίῳ δὲ ραδείγματι μῬπυρίρ. προσβι ρβάζᾳς δὲ ἐ πεῖθῴς, πωραινδς " ἃ σοχοίζη. Αλλί πέρατι 
Ὕ 1" ἀλλ ίτέρῳ βόπωι ει σκ ἐ ψαυϑικι.γραϊφετοιὴ ρυπηον οιὴ πὴ, Π ὅν. 



4 ἑψ 1 τὴ 

Αριςοφανουδ᾽ 

ΠῚ ῥα τησεύμεθα. πῆρ, δ ἡ "ἡδῷ ΑΒ οὐλῴ ΒῚ ἄγμα “οὶς ϑεσιτο σι μὲ ράσα.. 
γα βρυβραλτυσώμεϑα. παι Νιισυχϑρομε δου τουσ'. παρα τησῶ μεϑοο. ι γακαλύστομόμ. .«“σλεογαξτ, 

σι πὶ. κὸ ἀλλέστσι πιῦα Εσίδωλον κα ἡμῖν »τοὶς Ἔρος σώτρι σιπρέι,. 
προϑέσεσιν ἀπ κοί. ἣν “ΟΊ σ' ἔπεσι “ράρωσινοὺ “70! δ πράγμασιν 

Επιδνλον ἡμῖψ. δαικννᾷν ἐξ δι» Λέ)ϑιμ᾽ αὖ ̓δηνμῷν γε ον διανάτης. πν 
δν ἡμῖν διὰ δὰ προσπε ε 

εἰ ὁ χρουσιγῇσλειμϑῴσισ. Α͂ γ2οικος ὀρηὶ γ κυναμοβω 5. μανῷ ὌΛΟΥ Ἀ 

ἐκ γουὺ “τῶποσττρυ δηλ, Δήμιοσ' ἜΘΝΕΙ "πτησιδῳ ἀνὰ δὰ γερόντιον: 

᾿ς σκιὴ Φλ ἡν χὸς δγονεεσισε. Υ̓ ὑὗκωφ ὀγού τος “Τῇ προτέραν ουμηνΐ 4, 
Ην τη ἐπεσιχαίρωσιν ὑπιοτὶ ἐπρίατο ΝΣ βυρσο Ν ψην ἊΝ Φ λαγδνα. 

“ποιυμάσιν, ἡ τόϊσλιγομέν.. 

δ γὶσ ἐλμβονενπτοῖν δ πος Πανουρεῦ τοῦ τον μοἷ δαβολῶ “ποῦν Τίμ 

μέξον ἀαλῆσι πράμμασι 

ἢ τ σριήμασιτ Γ λέω δον. 

Νᾷῴν γα ,βι δεασᾶτης. ̓δοπέρτιρα οἰνε αν ἱκατοισικυαῖζᾳ τίω᾽ πολιν . διαπτότίω δίφνσι οὖν δ 

μορ ἀἰκέτοισ' δὲ τουδὶ προλεηριζοῤϑίους ὑ ὑποιυ τα ὑπερετεῖν αὐϊρδεῤτῇ ΩΣ κοιγῶν ὡῦ ΒΑΔ ΜΕς: 

ὑπήρεταιγο (ρτινθε" ἀνρηδοκδυσι τογδμου ἀρχονΤοσ ον κοινῶν προῦσοε ἐλϑροι Α͂ γροὶ κ'ὀρπίν. 
ὁμύα ται ἑερηὶ ναὐζιι εἶπε ἐρενδιλοῦν: ὁ κνείως ἐϑυϑε αν τοβόπον. ἄγρ! ᾿ Θιπκληρὸς,ο. αὐέμῳ 

ἀβαχίσιν αφελήςιἐκ ράλολ' δ ἡμριυεὶς ὀρπὶν πρόχειρ. Κναμογρώξ δ καρικοσιεναμοιδ' ἐν 

ων: κνοω μὴ λέχφα Μ» οἱδρκ τοι, δγὰὼ ὑμὴ μανφύδειψ. δαντὶ ἢ ψὴ Φϑιι ιἀλλοὶ δι στοὺς: τ λναμοβωσ, 

ὁ »Ἰονόύμιοσ' δικάζων. τιτρώσκων: “εὐτοισ' γωὺ ὑρώντου αὐπὶ ἡ ψήφων. ΑἌλλωσ. ̓ Ῥιφόμνθ’ 

ὑπὸ ἼΩ κναμυμ. ἐπεὶ αὐτὶ φρφων,κναλμοισ ἐχρώνγν εν τοῦισ' λειρυτοναυσ “δά ἀρχόντων το 
τοῦς ὠκπλησίαισ' ὡς οὐρτδρ ψυ 7 ομϑῥων αῴγίθιον λαβιβανόντων κοὺ χε βογεντων τοὺσ' δῇ δόν. 

“πος τολίον, οὕ τωσ' φνόμαισεγὰν δᾶμον ὃν ἀπ ἘΣ κνάμιων τρεφομόμον. ͵ 

π υκϑί τας πη ἀϑίώ εσιν ̓ὦθα ἐςτνῦσε ἐκκλησίαζον οἱ οἱ ἀθέων οἷον. πννξ γωὴ “τῦππυσ' οὐ ἡ ἀϑίωλομις εἶν ἡ 

ἀκίυλησία σιν ροτέϊ το. ἐὸν ἥμμον, δὲ ὥπερ "λιπίωφι πνυκθ) ὅπε. πνυξ δὲ λέμτωι παρα , 

"πνκνούόϑοι ἐκθ τοὺσ ξουλϑυταίς ἢ ἧκα: "τό ανπνκυώοὸς τεβρκαϑέροιις δύ σικολουδὲ, δυρβαμπε' : 
ὑπκυζον δ ΕΊΣ δδμον,ῦτι οὐνπεισιν ἐπείθετο. “ἀλλὰ προσεσρυδρ Μη  ἀπούφν ἣν λει μίωμ.. 

Δύσκολον πρόντιομ. δυφράπελογ. “πρεσβυπερονερῖν! ἥ τοαιδὲ διεὶ χύωνὸ ποιντὴσ τίῳ ἱσορίαν. ὅτι 
πρῶγοτε τθλαυτύχθορεν; οἱ Ἱἀϑίωυοιλοιν ὑσῤκωφον δι δι οὐ πᾶσιν ἐπείθετο. ἀλλὰ προσεαθιει "μὲ 

οἰμούφν. Ὑξπροπέρᾳναμίω! μον -ε ρυλθούσι “νυπέςι πιωρ να δείξη ῥνκ λέωνα,οὐππλ! 
Φὶ πολιτείας “τότυ χρκῦτιυον δὲ τοὺς γουμίωϊωισ' οἱ ὁ δουλοι ὑσπρλοῦντο. (οὶ ϑφατιρὶ ὑείροτου- 

νουν;». Βυρσιδέ ψίων πτιφλαγόναν "ἐσπεηδὰ ὁ πευτὰρι αὐτοῦ ἰυλεώννμοσ ἐργισήριονξ χμούχ' ἃ 

Ουρσιδε ῶν. βυρδέα συμβαίνει δὲ “ρύτους εἰμ “το ἐμάρέχειν πὸ δὲ γμώτω, κοὺ τολόοσιμ ἐὰν " “. 

μέ ρος αὐγὰ εἰς Ρ̓ φά ρμιαικον να δγαλάβοιον ἀπὸ Φλὸ δσχκισ' τοῦτε ὕδετοσ κὴ μὰ δὲ ρμαΐπων 

μολψομβμουσ,, ἄλβῖθι ὀσῶω δένει! .«ἄ λλωσ' πὲ κι τίω οὐπέλαν Δα τϑκλίωρθ, ΓΟ διασ' τὖ ̓ 

χοσ δρμώμϑρθ: ἐπρώτενσε Ν ἀθιωμίων. ἐσπειδδ ὃ πῆρ "αὐτου ἰμλεώνυμος ἐ ἐργοσήριον ὀχρουύν 

ΡΥ, ταδν δον ; , 

κι αὐ λῖστο ἵν δϑὺ τ  Οὗπα 



ἵππεῖσ᾿ὺ 
: δὰ 

ὅυτος καταινὸς (μὴ γέρον’ »ὺσ Τότουν, Ὁ μερώῥι. “νυκιϑεωρμσεισ' 
: “ἴ ἡ ἢ Κουτοί Ομ ἔμωπου 

ὀξυρσυπωφφλαγὼρ ὑηρητεσὼν Ἣν δεασθτημ, μαιὴν κο)ωὶιϑέμαμθ πρὸς 

Ἧκανν ἐϑῳ πεν ἐκολα ἐδ ιξ "ποίτα: ἐμφασιν δὲ παλέίονα ὥνπεῖ 

Κο σκυλιμοὶ “]οις ἄκ ροϊσί, “πο! αὐτῇ λέγων ̓ μαϑὼγ.- «δϑονανοχινοοδύφασι, 

ἡδβμουλοῦσσιε πρῶπομέκιν καῖσαι μίαν. τ μαρ ρ ἑήρ ἤρα φήμη 
μι. ταῦ της ότι ῥϑρ νιάτα 

ἔρμϑου ὠόφησονε ρα γ ἔκ “ριωξολομ. χφῶνεμ!, ἐ δύωσ' ἑμὶ δγα βολῇ 
Β οὐλᾷ πε ραϑεΐσοι δορπορ; εἰ εἶτ᾽ αὐαρ ποίσοις οι. πνερίᾳ λέγουσιν δ πτ, 
ὃν, αὔτις ἡμῶρμ σικϑυοίσῃ γ1} ὦ ϑεααῦττῃ ̓ : λαοὶ οὶ δὲ ἱωλενῶνων πλοῦ, 

: “Ψωρήσοι. εν δ ο δὲ χορὶσ' 
γΓ αφλαχον κεχάρι ̓}) τοῦτο "σὲ πρωνντὶ ἐμῇ Φλ κατὰ προθέσεως ὁ μα 
Μαᾷζαν με μοι λότοσ ἔψππυλῳ λακωνεκὸν, ἐδρεκκίμε νὸν δδν δον μὰ 

ἣ ρ οτα μαθὼν κο νὐνθόμϑμρν. 
ε Ο βυρσυσπικφλαπών. «σμυέμιΖ 

2 δύο τὴ τίὼ πἰγριω ἡγαὺ πλίον ὀγφσγσι, προσϑῆκισ ἐἰκαπερεο ὀμϑϑου ϑα γέρου. 

καλλονῇ ἀλλάν Χὰ δν}ν [εὐνατοῖσ' ὠσὶ τὺ τὸ ἐρᾷ ξ σοάνν τοῦσ μάδασιὶ δ ἀπὸ μεταφορᾶς ἐπ 

ἀλεπρνόνωμ. κάδλωια γρὺ καλθτωι τούτων τὸ γύφα. πολλαὶ δὲ αἱ λέξῳ,, ἀλλὰ δ σημομρόμε 
νῦν ἵν ἀμολάάκ δνε του. Κο σκνλματίοις. σοι 1σ' ϑκικ ομιῥϑμοισ κὺ ἀρ Ρ ιφὅσι δί Ρμασι- 

βούλεται δὲ λέγᾷ ν »κλογαιείοισ κλ ἱ μυλοισοὺ δὲ πτῶν αὐτῷ! νόνμαι, ὅτι λόγοις υβεταττοιτὸν δίμομ, 

ϑυκοὖσι μϑῳ ὠφελφαντιψα ἐλεινιβλαίπ ουσι δὲ πα μέγ. Α Ἅδλυς κοσκύλμαιτοι καλυῇὴ πὸὶ π 

οι." ἀ-πὼ ὁ σἴθιτεμνό ἐϑνα ἀπὸ  ἤ κα νμιατίων πω! νμαπίοις ὧν λέπι εὐτελέσι ἢ ἥμιασιν στά 

ἥνασιν: Ἐκ δγίκασοισ' μίαν, δην  σοισ'. ἡσεὶ ὑλεπγυμναϑείς "τοι αὔποι δὲ ὀμμασιτοῖς βυφῶσιν 

υἱκύλακδν λύχιν. «τού τόφησι ἰιοσλαϊεϑύων Ἰλεγϑῤνδίμον. «λέπει δὲ ἡμέ ραν. ὧν ἐμίανὰ μέρασία 

σοσ' ἀδήϊιατον. μον. ἀλ “τὸ) Τωμῦ κοὼ το ἀκόλυ »ὐὐπωλείετέορ. "δόλο; “τὸ φαγιν: 

κ᾿ Ἐνγαπὰ ὅτω αἰμρα τίζ4ν. "οὗ μέγανεθ᾽. «ἀὰ τῶν ῳ τραπὶ ν- δὴ οι ὑτησ' ὯΣ »βαρύπερον τίω πρὸσ' 

“οὐσ' δυϊαντοις ὁγαιορτού ὄνθ᾽ Ῥυφίω. “ἤϑονφόγζων ὃ ὁτιτοσοίῦ το 4- τέδλετεουκ ἱὶ δῷπν .ἀλ΄ 

“λ᾽ ἀξ ρωτιομόν. »Ῥιωβολ κῃ ὃν δικαρικὸν μιυϑῦν.ἐ ἐπεὶ Ῥιωβολὲ ̓. ἐλάμέξανον, 

Μ ἀζαν Μεμιαλόγ. τῶ ὁ πεφνρίδῥα ἄλδυρα μαλάβανγσῃ δι ΡΎ" ἰσαρτοσιὼ ὡς ων Τοφῖς δέὺ 
τ ἤρϑωμια. Ἂ ᾧ “πύλῳ πεν. Αἰ» ἃ. τού ἀφ ἱσορίασ' πἰρφκεν᾿ ησ' ̓μιαμνηταηρὴ ϑακυδιδασ' ὦ χε } 

ὅτως. διμοϑέρσ' ϑραπτὸς ἀϑίνν μείων κἄρστε λέσ' ἐἰσ' σιϊιυλίαν δαὶὴν αὐτίθιπὸλ ἐμόν, πορατολί 

ον πίω “πὖλ ον κι τίω σφαίι τρρίοιν διυάμᾳ προλαξὺν,θι αἰεοσίουσ ἔ ὄληζθον εὖ ἠχμαλώγιν, "Σ 

ἐλέλωσεν ἀϑίωννλοισ, τί ουλ ἀὀῥήμ πϑὶ τούτον δοίιϑαινἀ δλωρὴ ἢ ἀλλαλυγόντων, λέων αὐατοὶς ἐσ 

πεγγλατο ἡμῶν ἀριμὸν προϑεὶ ο, ἀστωξίόνων ἀξφν αὐηρύσ ὧσ' γλ ταπολωνκατ' τὸ τον νγ 

νζϑθοιιεἰ)α εν ὴ αὐγιδ ὧσ' "δι γανπαράξιν καηρρώσεισ' ἐπεσεμϑύνετο. Αἰλλωσ. οὗ ἘΝ ἢ σύλῳ, τίπς 

ἣ οὔτος Φλ λακυψικὴς σενθὴ »δγέίρεων κϑὰ ἀποχορίζωρ τοὺς ἀπὸ ἘῸῚ ϑεδσυλιας κϑλαί,εσαμονι- 

δ ασ' εἰσ’ βολάς: ὄθακοὺ λευνίδως πρότερον Ῥ᾽ μακεδύνω γξασιλϑὸσ, ἁμαιβιασειρτια αννγίση- 

ξύρξιν τῷ δ᾽ ποσῶν βασιλέ. "οὐ »ρδλουσ' μὴ περσῶμ ἀποἰετείνασ' μἰρισενον ἐπελθύτησε, μῦ 

κλωϑὸς ιν ἐίε προδυσίασ'. ἐπιάλτον τιν δείδαντοσ. τῦῖσ' πέρσιιις διὰ μὰς ἐρῶν ὁδέν. ἐν τ 

ταῦθα οὖν ὃ ὁ δι μοίϑένης ποβασιν “ποιησού ϑμθ’ σιν ὀλίγοισ, ὅβετεί χίσὲ τὸ χοθίον - καὶ ἰκκῷ 
πὲ 



Α θιφοφεί μους» 
"πίσησε Φούριον. δουϑι" Γαν ουρηϑται. τοίτσῶσ' φνριδραμὼν ψΦΊ πάσεις, 
σύντων δὲ μὰ λίρες 

μορίων, διὰ το χ' βρασίδον Αὐπῦς πετῶ εϑηκε τί εἶτ ἐμ οὔμιε μεν ἢ κ 
δρετεγουντοσ, αὐτύσπε ὁ Ημάς δπελαύμᾳᾷ ̓κοὐκέρ ηὸν δεασυτίω »Σ 

Ρρασίδαες ἀπίξαλετίωα- : Α λον ϑερα πευριοἰλλαρυρ δὲ νίω ἔ ΧΟ μῶ 

αυίδα, δ" πολλοὶ ἐὰ δας Δειπνοιώσοσ' ἑσὼσ, ἐποσοβε ποὺσ ἑόποράς». 
καδλωμιείων ἀπέθανον ῳ Η 

μάχρνιον δὲ καπίφυπῳ Α͂δι δὲ χινμημούσι ἐν ὁγέρωμ σί ὀνλλιᾷ ἢν» 
κατα γούλϑμοι, εἰσ πτίώκα δε τὸν ὡς ὁρᾷ μεμαικκοακύτο ἌΣ Ἵ 

παντί νυ υγμίδω πίω ἴδ Τί χὴν δυπὸι Η σριυτουσ' Ὁ. δῶν αὐπίριο᾽ 

κτηρίαν. κϑυ αὐτὸς ὁδημοῦέ γὰ ἢ δὰ ρα γχ4. κἧτω μαρηγϑύμεϑε.- 

γησ' μετεπέμψατο “αν τ δ 

ἀθιωναίων, σ᾽ αὐπσλβονιδν Ημᾶσ "παφλαγῶν δὲ πιριϑέων τυὺσ' ὀἰκέτας, 

᾿ς μαμᾷ γχρησμϑμθ, τοὺς οὖ Αιτεῖ: τωρ 4. ροδοκ ἐν λέλῳν “τοί δα. 
᾿ ἐβασ εἰωπϑλιορκ οί, δγοιῦ ὁρῶτε “τὸμ ὕλαν δνῖ μὲ ὶ μια σηγϑυμδῳ ονς. 

κλέωρ “φοὺσ' ὑπ πὸ τοὺ 1 

αὐάγώκοης κοὶ λιμοῦ, καὶ δ Εἰ μὴ μένα πεξσητ' ἀπυϑανόϑι σήμερομ: 

ψουσ »οὐ χ οὶ τὰ σῇ) τλόο Η μέσ δὲ δα μϑρμοειδὰ (Μ ἡ πο τοι ῥδρ ο͵ 

' ̓  σιν αὐσέλειν ἡμέραις, ἐπεὶ τ σε ῖτρ γα υλδάα) ἘΠ : ' 

κοῦ τόν» ἸμπΓυλλονοϊα "Το 

βράηνπίδονἀθικνούμδμοι, "πρρελθῶν, ἐσ’ ὸν δῆμον, ὦ ἰλάδοβιύαμι Π ὠς εὐτέι ἄμ δέν ἀποχός 

λατο ἢ ἡμίν “ᾶ ῥαφή σειν τοὺσ' “πολὶὸ ρκουμϑψους: «Ὁ οὕτωσ' δια σλϑίστιφ, ΓᾺῚ Ὡοὺσ' λακε ́ 

δώμορασ λαβὼν δυξεραυτοῖσ κυ γρρθοὺν τὸ Λιμοιϑέγου; δι λέων. ἐπεὶ ρΑϑηγοῦρ ὑφωρκούτι ; 

σοὶ ὁ πελθ᾿ δ εἰκόμου πύνωρ Μεμαερϑῤιω. πριρε σι θυασμιενίω. Δὲ ἐνὰηοι ἐμυ νομί. ἘΝ 

᾿Αλλὰ ἐν ροϊνία χων. ' Ῥ υπτρᾶ: ἱμιαντο. ὑὑπταξεδὲ πευρὰ ὀυρσυδέψίω σμικρὰν κλέωνα "ἰδάλως, 

γὴν ΩΥ͂ εῖουν ἐργαισοίμϑρθν. ἔδει οιγουν ἐπεὶν μυρ Ρὶ (μέν χωγάτοσυβνᾶ τεὶσ' μάασ. ταυτιγφοῦν ΒΑ .Ξ 

νοντο οἱ δά τη, βυρσηιὐίιυϑπεν ἔχων «ποσοξῷ οοὺς Ρ ὑτορὰς, ὡς ατθ. ἐνρσυδέψέω. ἐδύδοηοτα 

ἘΠὲ 6 ρων. σιβυλλιᾷ. πϑὶ ὃ ὃν χεύνον στον τῶ ραλχώδι, ὀνόοι, ἀκότως πολλὰ τοιαῦται νεϑουκέρανα 

δὲ ὁ δεασντασ ἄτομα ἢ ὄμθ᾽. σιδυδλιᾷ δὲ »χενσμῶν ἐρᾷ κοὺ ἀδονμέ!.. δ πειραληρῶ. ἐσπει δὴ, ὁσ:-: Α 

δνδλα μακρόβιθυ ἡ ὦ πτοῖσ' ̓χενσμδις ἀδετοιῇ ἢ “πουππῶ το. μαυτίβι σίχα. γανομιολεφανοίξυσως 

ρησμιολ 6γοσ' ποῷ ἐρυθραία ἰώ ἡ σιδυδλα. ,  μιεγα φρονῶ ΓΕ] ἐποιίρεῦαι. τ ΤΟ ΥΟΣ 

Μ ἐμκακκοακύται ταὶ «Το μιουιοῦσ' φρονοῦν τοι: ανοὴ τωίρομοι. “μακίιὺ γωδιρὺ λαμὺὼ ὑλέονὺ ἐνέαϊειον 

τίσι ἐβῬέως νοοῦσα. ̓ ποῤραιφρονοῦμτει: νριδετϑῷ τίγονε απὸ ρὰ τὸ ὁ μούταιοιε οδν;οἰδιροδιν ὑθονϑυο τ 
σιὐ». «“γὰ Ἂ ἔϑω καὶ Ρ̓ κῦθῷ. ϑιδσημούνά τ σδύοῳ. Αντιβερνδ. 'προδίλωσ. ὁμολοιυ μβμοιανᾷν. 

σέ δὲ πίω ἀνε δειαν, διαὶ τὶ φανῷως πον ῥα ἄλλο φωνφῶσ, δεῖγμα χοῦς (δι αὐας “. 

Ἂ “τίασ᾽ Ὁ  φανέρῶς φδίδοος. Δ ̓ὡροδοκ ἃ «οἵ ὁ ραλάμβανφκρὴ δε σεί 4. πἴθεται δὲ η "λέξισι Δ. 

ὑπὶ το δε δῦ 79. Ε, μμ [αὐ πείσετε ἀντὶ τῷ αὐα,πείσετε χ᾽ μᾶσιο δηαβδεῖ)λά δ αὖ κὰν ὡς. 
σὰ ροδοκ οὐ μᾶρον κοὺ ἡἀροβδηρπαυπρὸ “πῦλιν. ἄλλος εἰ μὴ “σισὸν “πο ιἡσετί. μεν. ἀκμὴ ΜΙ: 

οϑὲν τινά μοι σῷ τι. Ὑ 

ΓῚ 
ὸ»ἢ 

Οὐπιαλώίαιν, 



«. ΡΥ 
Ἵππειδ᾽. 

Υ τὸ τῶ τέ ἐρῶν τος, ὀβταπλαὶ σίον χφαν. τ΄ Ὀὐκσασλάσιν χίζοῤδριπολ 
Νῶ ὌΝ αὐώσοιντισ' ρον τίσω μδῳ ὦ ̓καϑέ, λῶ πλόονα νξ “δ γοούμε 

Ψψον, ἊΣ ΜΔΆμ δὶς λήμμασιν 

Ποίαν ὁσὴν νῷ δ πρυάϊτον. "οὐ πρὸσ σίνα. μῦς, ΡΟΣ ΣΦ ἮΝ 

ΝιιΚράση' ἐκέμίω τί μὸ ἐκω δ ὦ ὦ οϑὲ Ὁ πὸ πράγμώτα ἀφῶν ὠφὲ 

Διο λλ᾿ ου Χ οἱ ὁν τῇ τὸν πρῷ λαγὸν ἦϑεν λαθέρ» ἐπ 6 58. μόζων Ἰδυυύατο ἬΨΑ 
δρᾷ τὸ ξύλο. Κ βάτισ 

: ἐφορᾷ ἢ αὐ τὺς ποῖμτ' λει ΩΣ "ὸ σκέλοσ, ἱόνεμ. «ἄμομον ἐπι ἄντο 

Τὸ δ δυαὺ λῳ: “ὐλ᾽ «ΤΈρον ἔν τῇ ̓κιαλησέρρ μολησωμῶρ. γουπίρι χορὸς 

Τοσυνδαλι. οὐ του! δλμακόνα βεβεκόνο, ὁ . δα πρὸσ' τοὺς ἐναντίου. 

πρωκτὸς ὅν αὐῤχενμ ἐνχαῦσιμ. ΣΕ ἐ δαὶ Ἡστσσισῃ 
υ ρελα Ῥ ὀνομκαα 

Τὼ λϑρῖν αὐπώλοϊς: δμοῦς δξυκλωπιδῶν: τ τος ἥμμ  λρνέναι διλώσιι. 
ΝεΚράτιρον οὖν νὧν οἰτρϑαμ ἔμ ἀλλὰ σὰ ὄπέψ:, λαόν δὲ δῆμος δῆ ϑεασρῶ 

πων αὐ , ἀπρϑονω μϑρ αὐῖρι κώτατχο. “ οὄπὐνβράρβαρον ἕϑμοι. 

ΔυπΠώς δῶτο' “πῶσ γένοντ αν ν αὐδριικώτατο. , προς ἀω ἀρεράρ μα 
Οἱ μδῳ πῆσ)μπείρου.. οἱ δὲ 

Ν..Β  έλτεσον ἡμῖν σὗμα ταῦρον “πιῶν ν τῆσ' ὀρανισ' Τοὺσ' χαόνασ. 

ὁ ϑε μοι φῦ κλέους ἣΣ ϑύμ 0.570 σ᾽ οὐ ἐρεγώτερος ' ἁμαὴ τοὺς δυρυαρώίωτους 
διασύρει δγὰ το χαίνῳν Ἃμ 

πρωκτὸν. Τὸ ΧΩ ρὲν εὐ τωλϑισ. ἀπὸ τὸ ὀμόμωιηρσ' πρᾶγμα λέγει. οὐ ἐν οὖ τωλίᾳ . ἀλλέντον 

εὐ τέϊν. ἠΑ σιν κλωπισῶν. ογαρ αὶ πίλιν σοι, λεήδ. “τοῦ Ἵ ὃς Υ̓ Δ" “κρωκισλί ὲ δῆμος τῆς λεοντίδυς 

Φυλῖς. ἐεηποξεν ουιὺ σὰ ρὰ ̓  (λέ 4γ. Ο ϑεμιςοικλέουσ: ϑεμι σοὺ Αῆσ' ὃ δίαιται ψαυμα χάσοις “ὦ 

«;} Ὁ πιρὶ πυλαμῖνα ναυβιαλίᾳ. τοὺσ ἐαρβάρουσ, ἀϑῦ σε ρὸν Φυγισουϑὲσ' ὑπὸ ἀϑηνεείων ἐπὶ τ Ἐ 

δοσίὰς οὐτίᾳ ψαδε, ἱκαδουφνγὼν πρὸσ' ἀρτωξίρξνῳ ὃν Ξε ρέον “ποίοις »κἡ τιμιϑὲσ' τομέπσοε 

"ποιραῦτῳ!,ὧσ' κοῦ “τρέσ' “πολεισ' εἰσ' ὄψον κϑὺ ἄρῳν λαβᾶιν. ἡμα ερησίαν. μυνούσπου. λοίμιψακον, ἐ- 

πυγνθλαηρ αὐτῷ κατα ϑουλώ σοὶ οαϑτο! τίω ἑλλάδα, δευύαιν ὀλοΐξον πευραγθρόμεροι δὲ ἅμα τῷ 

βρατηγῷ ἐσ' μαενησίαν, δὲ ΟΝ ενοὺσ' ἑαυταν, εἰ δὶ δγαδὸῳ σωφόν τεσ’ ἴλην εδ'͵, ἐμτὸν ϑυνλόσοισν 

ξα ββανζου,πς ὀφασει λφ"πορόνος ὡς ϑνσίαν ἐπυτελέσοι ξούλοντο, κοὺ ἧε ρργῆσοι “τῇ δ χϑιιφ γὺϊ 

ἀρτέμιδν καλουμένῃ, ταύρῳ ὑιρς τίω φιάλίω, κοὼ ὑπποδεξα άροσ' Ἂ δόμα, δι λενδὸν “πὼς 

ἐπελούπησιν ἐὐϑέυσ. 9! ἐδέφασιν,δτι σιιυεισῖὸς ὃ ὁϑεμι ΕΙΣ Ἀισὶ ὅτι οὐ χοὶ ὀς πείῷ δγαράξαοϑοι ͵ -' ὉΝ 

σιλξ,, ἅπερ ὑπηγμίλάψ, οὕτως ἐαὶ Ὶ πίω “το θανάτον δ ρεσιν πιρρεύγε το. «τοῦτον γϑιὦ ἊῸὃν πρὸς 

τιν, βέλτιον εἰνουί ἰΦασι νος αὐτοὺσ' ἀπϑοίμῶμ: , κα τοὶ ὅλο “το ϑεμιςοκλίουσ. Υγίμ δὲ γις 

ἀϑαῥαίους. ὡς καίει πρὶ “ποὺς δεργτα διε δι μεθ Αἰδλωσ. 

Μετὸ τίῷ ξέρβου Φυγὰν λακελαμόνιοὶ πεοϑοσίαςας ρίνοισι. “οὐ φονόνοισι Παυπενίων τὰν Ἰδορ 

ἐασιλέα λιομδ ρὗτου κοὺ ἀλικαθ ἕασ' ὑόν. "θιεότος ) δικό δροι πρὸσ' ϑυμιφοκλία δεν τὶ Ω 

πειχιημὸν τὴς «ἢ [ικῖσ, μία σέδλονται αὐτὸν εἰς κρίσιν, φάσκοὀνπεσ παιυστινίαν ὡμολογά ἐναι, 

κοῦ. αὐτὸν κοινωνξιν ον τῇ ἢ προϑυσίᾳ. ̓αϑαμαίων δ βουλοίϑῥων ἀπανείδλῴν αὐτὸ, φυγὼν με ̓ 

τὸ “ταί ἡδίω», ἀώαι φονμ Ἀλιὰν, ἐδίδαβεν αὐτὸν ππῶσ' ἴσωσε τὸν ποιτέρα 3ἐρξίω μὴ 



ΕΝ Ἐ τ Ὁ ᾿ 
Αρεςοῷ δὲν οὐδ β 

συγχο ϑστις γῆς ἀλλα να ΔυΜὰ "ιἐλν ἄκρον ὄνον εἐλοιϑοῦ δωϊ μογοσ᾽ἢ 
ῦ σας χοὶ ἐλ σησοῦ κὴ ὁ ἀβυ ΤῊΣ ΝΣ 
δου ὅγειζ ζόύπιατο; ἐφϑὶς δ Ϊ σῶς Ν αἱ αἱ, Χεηοῦν Χ1] βυλν σώ μεϑὴ, . 

«ἡ σοισ' ὁ ξασιλόιδ', σὰ 

γϑται αὐὐτῳ! Ρ ζᾶς πὐλᾷ. Μά 

ἐννσίαν ἐς δμνιλάμγα ζ΄ ἢ δ δ αὴ μεθύων ΧρΊοῦνΤι βουλϑύσοιρτ' αὐέρος 
ἐς δἰνὸν.. μνοῦτοι Ε7 δ 4. 

ον δὲ κλεαίϑε ομοὺ περί Δῳ ̓ Αληϑεσ' οὗ τῦσ᾽κ βουμο »νΊρολή βυωϑμ ὅ 
τω ἐς σρωμνίω, οἱ “σι ὡ 

λυύσκηψιν, ἐς: ςολίω. ̓554 ὄτνομ σὺ τολμάς εἰσ’ ἀμκωμρηθαν, δὲ 

ἢν δὲ λαβὼν αὐγὸῦ ἐπὶ πῃ 
ϑήσει ϑᾺ ἔ ἑδλάδος, περὶ »γἂδ ὦ νου ἰὰ ὔροις αὖτι ον κώτερον,. ̓ 

ἐωγίαν ἐν μαρψιρίᾳ δε : Ἢ ̓  

ῥᾶρος ὀύῳν ὧσ' ἄραι αὗω ὁρ ὅς; ὅτωμ “ιν σὴν ανὸ ῥω 7! πῦτε 

σελ θυ καὶ μι τοὶ ϑαϑαιν. Π λουχοῦσρδνα προ ἡ σσεν κα σεδήκας: 
τὸν Μισβαφβαρ ἐ ἐν διει -- : ἌΝ ᾿ς τα τες οτος 
πγύ μ᾽ τρόπων. "λοικωξαί Ἐν δεορ μονούσί βνὼ φε λουσί 7ουδ' Φι Ἅονς" 

σῶν δὲ ἀϑηναίων ὃ ὁρεῦσ πε . ἘΝ ͵ γ ν 

μυτάγάρ τοὶ ὀςέᾳ ὃε Ἕ«“ ΔῊΔ ἐξ εμόγιεικοι "Τρ χιῶς οἷν οὺ ΧΟ οΚ 
“Ὁ Δ ας. μαεψητων ἢ μὴ 

ρόώτον »" ' τήσοιμτο 

ἐπὸὶ λ ἡμέραις ονα σοι τῇ 

".. ἴχο αὐ σπεαψώσοιπες ὁ χυρίον, λάϑ Ιω ἱομίζαοιν ανο οῤύξανπες το κεῖ, σύμμιαλος ὴ ὟΣ ἡ 
" ᾿ ᾿ 

δϑαι περὶ ϑεμι σὐκ λέους οὔτε εὔληρόδοτοσ οἱ οὔ τέ βουαν δῖ. δας ὁ τὸ ρξς εςηγοιί ἀππὸ σιφοκλεους ἐδ 
, λέύνησ. ἐμοὶ δὲ λῶςον μα τουύρουῆ κπαιϑιν. κοὶ μήα “σλόω ν᾽ δεν δυσφαμίασ' τινὲς ̓ Ν 

σιν ὅτι. σαζοκ. λὴισ' περἰϑεμιτοκλέους τοῦ τύφησι. φούδυντοι δὲ ου ̓ χέρι, “ιϑοινόν, ὲ 
Α γιϑοῦν δαάμομοσ. αἰροιδῥεισ' τῆσ' τραπίζισ' μευ τοὶ κὶ δάπνον, ἀἰρρατον. περιεφέρετο οὖ ἕκα»: 

λέτο ̓  οἰ μόν ἀγαθοῦ δεάμονθν. Α' ὀλῶθ, τὸ πρῶτον ποτήριον ἀγαθοῦ δα μόνος ἔσινον. 'ϑφη 

μϑ δὲ ἦν δγοίνυσορ, ὡς “πούϊιον ϑεδγ. ἐπειδὰ κὺ ῳ τῇ ἢ' δγονύσου ἕο ρτῇ, τον τέσ: τοισ' δγονεσίοις,μγμο. 

οι! ζοντο οἱ τῆς ἀριχομοισ' μωμῳδίας “ποιητοῦ Α' ὍΗΘῸΣ οὗ γοσ'- ἘΝ ροβυύγωσ' ανα “φωσέον, αν 

“Τῇ γαὴ χεῖσισ' Υ «ἥ ἐἰκῶρὶ ὅηε σαμαίψει Ρ̓ ἀλαθὲσ. ὅπε δὲ ὀῤύνετωι τὴ ω ὄνομα: Κροωωολνολή 4 

Ῥϑμομ: τὶ τῷ φλύαροσ ἄ. οὐδέ νὰ χίδῳ καὶ ἀΐι ρἶτω; δὰ ἀρρόως ῥίον. λᾷβρονὴ “ὁ μά ταιογοσυρ 

ἐϑηίωεν οὖν ἐκ13.. Ρανᾶν, νῷ λερᾶν, ἃ ὦ τῆς λύραν: αὐουϑήπτου ὅση Ἵνατὸ ὅλον διλῶσιι Ὺ αὐιιβοϑαον ᾿ 

Ο αϑόντον δι “περί΄ Τ ολόμν. Οἶνον ὃ φὕροισ ἀνα ὁμ νομὸν ἋὋ νδμ μα, - -αὐδοὶ δμεμμνῶ πιιϑῥεσ' 

μέγκοιμοσ ἀΐξα ὑρόϑοττοσ' δὲ τον σ' πέρσαισ' το τορ ὃν τρόσεν ἐασιλούεϑϑοιίφρησιννεὶ δὲ ᾧ ὅσα ἢ 
γήσειρ τότινὲς ψιφογτές,β λϑυειϑοιίτι ““πεδιγούτων Φμὲον Οἰωνρῆψ. ψήζφοντες ἡ,δυϊκυρδνφισρ, διῶ 

" ἐρόδογασ' μὐάλοντας τοὺς “ε ἴρσπισ ἐυλούεοῦς βοῦνειν: ὕρᾷοῦ οποὺν “πίνωσὶμ" 5ε ὧν ἀρισοφαίανε 

ἀρὰ “ ὃ σκώμμιαιτοσ, μεθύσιε εοϑ. ἵναμλγέφων δειλιοῖσιι κωμῳ δέ; " μεγαίλει ρας. Οἵνε 

χᾶ. γὼ ἢ μύβον «ἢ “᾿ χορᾶς κοπύλαστ ἢ. εἴ ρυὴ ἃς ἑορτὴ ἀϑήνῃσι. κἰκλεταιδ, ἬΝ »»"αὐτῆς αὐτίσ᾽ 

αἰ: ὀρίρης δηὰ τὼ τῆς μρὲ αὐαίρεσιμ, ἧκεν ἐἰσ' ἀϑήνας “πωρὰ ὴν ποιὸν δᾶ συγγενὴ καθεση- 

[κότα ὃς ἔτυχι τότε βασιλίνωμν ὃ ἀϑηνοίωνιον αὐτὸν (ιαπέλαθεν ϑύῳ χίαν “πιὰ δημοτελῆ ὄντας 

δίνω 

Νιϊδούγ ἃ ἀκρβῖρν “περὶ “ποτοῦ ϑῷ ἐσήσοι" 



ἱππεῖ! σ- 

Τὸν νοῦν " ̓ἀ ρδῶ "μὰ λέγω τί δεξιόν. 
Νι"Ομμμοντί πϑβμαρ ἐ ριπέσε) τῷ σῷ τῷ: 
Δι" Α 4. οὐδ ἐμεγα, ὧν δ δὲ οὐθοίννων ν"σομῶ 

Ην Ὁ» μεθυϑώ “ποόντα παυτῇ κοι το πα σῶ͵ 
Βουλδνμα των "ον τυνωμοδϑὼν μσ οὐρὰ 

Νινοσεύπυχῦσ,ἢ ὁ τὶ οὐκ ἐληφϑηρ «, δοϑέν. 

Κλύήϊων τ' Τ' οἷν δ. Δα" ἀπύμοι ποφλαὸν τή: 
Νιἔσή πὸ συυλιείξα σ δαιμιοπραϑ' ὁβα σε νος, 

ῥέγκαιμεθίωμ τοῖσι βύρσοιες, ὑτῆι δῷς 
Διοϊϑηνιωάκ ρατον ἐγκάμα ξόν μοιηρλιὼ 

ΝΩΙΣ τον δὲν λαξίδα "δι ασεῖσον εἰ οιϑοῦ δοωίμονος: 

ἔλεγε λκε τὴν το δοήμονοσ “΄ῶ πραμνΐσ: 

Δι" δοίφμομ οὲ »ιϑέ-σὸν ηὃ βέλδνμ' ὑκἐμδ γ. 

ΝιΕιπ' αὐγιβολε τί [31 'Δευτοὺς γημδὲ ταχὺ 
Κλεψασ ἔνεγκετον παφλαὐμοσκὐδυϑεν» 

ἕωσ καϑεύδεννι Ἴκυτ ἀτὰρ ἢ δοάμονος: 

Δέδοιν Χ ὅπσῶσ' μὲ Ἰαίξομιαι κα κοδαβμομοσ: 

δνῷέ ἐβερυν ἐγω᾽ ᾿μοῦυ τῷ  προσσιπέγω οὃν λοοῖ 

Τὸν νοῦμίν ̓ἄρδω͵ ιοὸ Αίγω γ;ἕ σεὲξι ύγ» 

ὁ τελνψαπιμόγαν ἥδαύίμ 

ῥαοὸι ἐν ὀρέσην εἰδού μι, 
Ῥιονωνασοο ὁ ̓  ἡ ἴΣ ῷ απὸ 

ζυσ' ἀσιβὲς ἡγυσεί μ᾿ μὴ κα 

ὁ ξ ϑένγος αὐγὰ μ φόνωνὡς 

αὖ μὰ ἀπὸ “Τὸ αὐγρῦκ ρα 

ροσ’ πίνοεν, ἑκάσων δ κε 
κληῤόμων ππερίϑηκε χοῦ. 

Κατα ποίσω. “πλερώσω. Καὶ 

γοἸδύων. λεηόρνιμεμερι 

σμέγων. οὐὰ ὑςποϊκιορισμο 

ἄρνες. Αλλλως. δγαγῦνν 

μων πυρά γοιγὶν ἀπε "τοῦ 
"χρληϑτηκοῦ “ΤΟ οἱ υδι, . 

γὸ ἴδχον ὑ“ποϊισρισιε μ.τι-: 

νὲς δὲ ὀνειόν σμκῶμ χορὸ λοιδὸ 

οἰῶν ἀπὸ "τοῦ ὀϊνου κὦ ΦᾺ 

μέθησ' ἐακῶσ. ἐπίπασο 

λόξασ. το ὁ ἐαναπιονίλδραι 

“Ὁ ἔσνο ἄλφιρα. ἴχεθ: 

δὲ, ἰὼ ἀϑοὶ ῥα ἐλεγν. ᾿ 
τοὺ Ἂ “πἰασιβνον ἔγψημα. πὶ 

δὲ ἄλφιποι ϑεμιοσία “πἰσρά 

δττυται. ϑισ' δὲ ξὶ αλὸν “ποι 

ὃν “πλακοίτως " ἄρριρ 

κρὺ ἐπαυπούασειν τιμὼ καρυϊεϑίμαυται ἑλμνρὰ. ἃ Αἑτῶῦτι Φι τὸ ἐπίποιεες. 
Δημιδηρα, ϑδθζσκανοσ. τὰ ὁ διμοσία “πιπρα σικόλϑμα- ἐκ διμιθύσεωσ'. "δὰ μὴ δεμϑυοῤδῥων δγιὶ 

ἰλίωνα ϑεσιῶν. ̓  δυμόπρατα ἔμιϑεν ὦ ὡς ἐκ δυμιοσίου πράπματοι αὐτοῦ ὑμλέψα νΤουσ΄. 

κὶ Ἄλῳς. “πὰ Ὃν δῆμον ὑβωνούμϑια ἴα γυὰ λέγφν τ) δήμῳ κελαθισμέναι ὕγθτο τόϊς γιούς λὺ 

29:5 τίὼ “ποραῦτοῦ δὅνοιαν. Ρέγκφ διὰ τῶκ. συμξαίνει δὲ μάλισει τον ποίοᾳ "ν τευ με 

θύομτοι φ “ἢ τονσ ὑππίωσ' αὐακειϑβους: ὦγαιρ τοὺ αὐτὴ σ' ἐδέλωσερν εἠντοῦισ' «ξῇσ' λέξεσιν, ἐπῶν. ἐν. 

, ται βύρσαις “ ́σπτι σ΄. ῥέγκοι οᾧ ἐπὶ “΄ϑ ποιὸν ἡκν ἀποτελει -" Ρ' εἶν. 

Ἐγκάναξον. ἔγχε. «ἐγοκἐνωσινυλιηντωι δὲ, ἐπὶ ἀθρόως πινὸρῖα ὡν. οἱ δὲ ἐπαὶ θορύβου τοίουσι τοῦ ὦ 
» πωρὰ τίω καναχὼν ἡθὼ μετὰ νόφουε Ἔγλεον. Τὰν τὸ δαίμονος "το πραμιν! ον: τοῦ τῷ οδηδ 
Ροῦσι" ἥτοι ἀπὸ γησ' πεαμμίας ἀμπέλου. " ἀπὸ “τῷ » πραύμον Η μένος πρὶ Ἂ πολυχεένι 0» ὅσει“ 

ρα ρόμερ. ἢ οὔ σρα μνΐᾳ πίΐᾳ προιϑμεν ὶ πρὸς τίω ϑραίείω. δέου δ ὀπεῖν τέω τῷ δεήμιονοσ᾽ το 

ἀγαροῦ,ἕνπε αραμνι [ουἐπεδᾷ δ πράμνιοσ' οἰψος πολυτιμνγες ὄξιν.ἢ πὶ ρὰ ὁ ἐμμέμγειν κοὺ μὴ ἡ ἑσο 

τ ὃν ίνορμτοι Ω δῶμον ὡς ἐμιπνδυϑεὶς κοὰ πεπωκὼσ οὐὐπεζοσι. Δέδυιχϑ πων» δύδοικα φυσι 

μὴ διὰ ἣν δωέμονα ὃν ἀγρὸν, τύχω ἰδ κακοσείμιονοσι Φέρε νῦ ἐγ μαυτῶ, ονὸς ἡβουίϑροσ. 

καὶ μιακέτι κωλυύῥϑμος ὗ ὑφὲσέρου, ἀδ ἐσε ἰμαν πινεὶ. ἕως ἐπᾶνος ἐκφί ρΘ πον γρισμᾶσι, Α ροῶ. 

᾿ς ποτίσῶ. γίω δὲ γροπὴρ ἔλαβεν ἀπὸ φντῶν.᾿ 



Α οιφοφαμους» 
Τὸν ἱερὸν γε"σμόν δνοηφν Νρὼ ἦν μεπέλ ̓ὁπαωῷλα τῶν πέρ δ τοῦ ἍΥ, δέεται: 
ἡμῶν διθεῤτων πα ἔν! ὡστ ἐλαϑον αὐντὸν ιπὸν ἱερὸν χηημὸν, λαξων-. 
ὧσ' φυλαοτσομ τοσ' ἢ του 
ἘΣ ὑαὶρτ ΤῸΝ ὧν σπέρμα λισ' ἐφυ λαήεν-Διῶ σοφωτῶτι 

πντὸν αἰνὸν ϑρυύοϑς: τοῦ Φεῤ αὐτὸν ἵν ̓ὐαινωσυδι ἐγ δ᾽ “πξιν- 
οὐ λέγει ὃς καὶ ἀδλουσ' αὖ Ανύσοισ τῇ: φέρ [δὼ τί ΕΥῚ ἔνεσὴμ αὐ ϑῷ, 
κὰ ἐχοψτοσ. ᾿ 

Γέρθοπαι, ὁμομίκ τον ίωαν ἧ λόγια δὺς σύ μοιτὸ τρτήθιορ του χὶ 

ἀπε τοῦ ῥέγειεται. "οὐ γίρ Νι- αν πίφησιν ὄχίμημο (σιδι ἑτέραν ἔγχιον- 

Ἐβιδδίρνμον οὗ τῶ λέγορ: ὦ Ν; Ἑ: τοῖς Λοήοι ἔνεσην ἀῤῥνᾳ ἀγχόν; 

γύσεις πότ. ἀφο" Δη: ὧ βείκΝι τ 1 σξγνΔη,σὲσ' “τὸ "σοτύοι ὁν “τοι χὺ 
ασουδϑ σοι. 

Φεῤισῶ. [κατα μάϑω. καήω- ΔηΠ ιολλογ ὁ ὁβείκις ὑχρμτοῖρ “συτηθῖ. ῷ- 

γοϊσῶ. κὸ ἐπισείψω μαι, Δυ"ῷ μιαρὲ σπῷ λαγῶν. «ταῦτας ἐφυλαιῆσ ππώλα!: 

πότερα: π7 αν ἡ πίσρσε Τὸν σπθὰ ἡ σεαυΤὔχρνημδι, ὀξξ οδοδν ΝιενΊ "κῃ. κι 

χρισμὸς λέγ4. αὐτόϑι "Υ 
᾽ Δι» Εν τοῦ ἔνεκν, οὐὐσγοσ' ὡς οἰπῤλλυτοι . 

“τειν ςὑγῳ! δ᾽ βλιφ. " ἐν 

θυμῷ. Ω λύμα. δὰ δ Ν᾿ Καὶ “πῶ. Δειύπωσ ἐὀχεμημος αὔτικρυν λέγει 

πεύμαπα.. 'ϑαυμαζο δὲ ὃ "ΝᾺ ὡσ πρῶ τῶ αϑρ άδρῥι: σπῷ ὁὐὼ ἐνετα, 

λεισμὸν, αὐαεν οὐ. ἰδὸν ὃς πρῶ τος ἐξ “Τῆσ' όλεως τὸ ὶ πράτ μιου χοῦ. 
σέ, αὐτὴ το λάμβανε. κρά 

τε. (ἔβάκιιξϑεβίκισις ΝΠ" Εἰς οὖγσι «πῶ ΛῊσ αὐ 7 ποιὼ χιῦϑεν, λέν [ 
ἤρῥοτε οὔτοσ' μὰ ἀπ - Δι"Μετὸ “οὐ Ωὰ αὐϑὲς προβαγχώλνς δεύσχερος: ᾿. 

κὸσ Δ μαντις, ὁδὲ λοκρὸς Ν Δύο τώδῳ πῶλα “οὐ ΤΙ ) τοῦτον χ ποϑεῖν:: ἊΝ 
ὁ δὲ οἰκο χύσ. 

Πορλυ βάνει ἐχεῖν. νἐεὶ . Δη: Κρατεῖνᾳ ἕωσ' αὖ ἕτεροι ἀμδρ ἐλλυ  άεης 

Οὐ ῥωσῶν. Φοξουμῆμοσ. λα ἐπιήνετου Ρ βυρσοαπώλες παφλωγών.. 
ξού μϑρος. ἀπὸ το τὸν Ὧι Αρπωξικεκ πάν φρλν ταδὶ ρῦ φωνὴνῖ ἐχὺν Ὁ . 
ἐὸν δὲν δειλὸν ἰδέειν ἐξν 

ἑξᾷσ. τανῤῥωσῶν, ἀφῶν 

λαῆου ππέλαι νῆβ “περὶ δοῤνυοῖν χενσμὸμ. αὐτηκρυό δὲ Φανε γῶσ διαρρήδην. 

Στύππει οαπίλησ' τὼ σύ ππίνα ππολῶν- του τίσι ἱκαννάξ, γαλιμᾶν δηιλοὶ δὲ σὸν ἐὐκράτε τὺ τω 

ἐπου τοῦ “πολιτείαν.ὃς «ὐνππαξ ὲ ἐκαλθτο. γὰ ἐυπαιοσπώλ η,δ' Εἰνεῦ!. ὡσ' "κὴ ἐν ἑπέροισιξειὴ αν 
“ὦ τῷ και. δ) ομκήσει οὶ διαχεδίσει. Πώληρ. πιρὰ Ὁ τίλυσ τῷ ὀνόμιαηρς πούζ4. Προ’ 

βαγνπώλεσ. "ἦν μαλλίαν λέγει. κϑὰ τί πολι πείαυ αὐτοῦ. “τιμὲς δὲ; ϑηὶ λυσήιλία λέχει. ὃσ' προ- ; 

βαγ»πώλισ ἐλέττο. ̓ Δύωτοδ πῶλα, ἐπαῖε, τοῖσ' ὀνόμιασι» ποιρὰ πο ὁ απαυδί ὍΝ ΟΣ 

λῶν. του’ “πὸ λιπενοβϑῥους ποὺ τῆς πϑλεὼσ' ̓πράριαπο. κ ρατέϊν δὲ: ἀρὰν κρὼ δ ἐπεῖν τὸ πολι 

τικα. δέορ δὲ ἐνπεῖν ϑρατηγὸσ, ὙΨΦΡΟΙ πὸν ὅπ, Κυμιλοβύρου φυνιω ἔχων. 'κνκλοβόρυσ' “πότον 

ἐμὸς ΓΙᾺ ἀϑηροίίων, οὐΐω οἰδ, οὐ δὲ δγὶ ππώνηὸσ' δέου. ἐλλῈ γπρσλρλυσι , 
φυὴν 



Ρ δε ων 
Ἶ Ι “ππῈὶ σ' 

Νι τὸν προρα τοπτώλιν ἦν νἐρὲ ἐπολεθα γαιῶν 
φυὴν "ὦ τραλέιαν φωγὶν 

Ἴ ἴων. “καθάπερ ὁ ποτωμὸς 
Υν βυρσυπώλου, Διμνὴ δέ ἐΝεόμιοι δεϊλοιοσ' ἐγβινοὸν ῥἐμοδυβῥκὸ Φρρόρε 
Ρ ἰόϑῳν οὺν αν  ὑπη στὸ πώλησ' ἥς μόνοδ'. φομϑῥου εἴα στοῦ κυ ϊωλου:ὃ 

Δι" ἔτι σὺν εἰς, ἡ τ ρφυὰ “ ὯΝ ἔχὼν» δὲ κύκλος ἀϑήνεσί ἔβε. κα 
Ν ΕΙ -΄ ̓αὐτιξολώ τίς ὕτιν"Δυ-πσω:Νι ὁ δία" ; Ὁ αημαγν ἐλλυρλνῦτης 

καπασκϑυπσ', πίω ποῦν 
ΔΗ" Αλλαντυ πῶλης εἰϑ᾽ ὀχούτον ν ἐξολῶμ: χρίων λαβὼν. ϑα δὲ ται 

Ν, Αλλαντὸ πῶλες,ὦ πύσεήδιν τὴς τέχνης . πράσκεται χωρὶς κρεῶν, 

Φε ἔρεπον τὸν αὔεῖραι τοῦ τον ων ρήσομϑμ.» ΗΝ ὁ ἀλλα ὦμια: ἩΕρυμῖ 

Δι»Ζητώ μιν αὑτὸν: Νι"εἐλλδσὶ προσέρχυτοιι. μῤυλμαππον, " 

ὡς σΖὲρ κα τοὺ θέομ εἰς εἰγϑρανιΔινῶ μακάριε. βερὸν ὄντα, ον μαπίζεοὃς, 

Α λλαντοπωλκ.δεῦρο ϑεὺς ωὡ φἰλτατι . παρε “ιἰ πρασικόντων, 

Αναβαινε σωτὰρ “τῇ τὸ Λή Νοὰ νῶν φανείς. μα Νἰλῤ ρον υρεθρν 
Αλιτβ τ: . ἢ οὐ ῃ λέτε 'διιδεῦφί θ᾽ να πτύϑῃ ἐνῆγεν ἐμδὰ ἡμόγο 

ἧούτυ »ὸς εἰ κοὼ μελίλως ἐύδοεμον εἰσ: Μιμοβόρον φνοὶ τὸν ἀγα 

Νι ἰϑεδέκαϑελαῦτον ἢ ποὐλεδν "κοἷρ τοῦ! ϑέον: μέμμονα: Ἀύγῳν ϑαμιοξόρ' 
βασιλάϊδ' ἐπεὶ οὐτιδου μοὶ 

σιν αὐαίασεισ. Αλλωσ. ἡ 

τομὸς τησ' ἀπ Πικῆς γεεμιάργου ὃ κνκλοβόρυσι ὑτὸ ἀϑηναί ὡμ γὼ ϑεὶσ. τίω καίεοζφωνίαν οι 

τὸ κλέωνος, ὄνκαισε τῷ ἐχϑι μπο “ποταμοῦ κοὺ ἀλλαλοῦ, ᾧμίω Δ γὼ ὧν κυκλοβό ῥον κιατιένρ 

“ϑιοιδὲ, Ὑπος ἱνκλοπερὴ ἐν ᾧ τὸὶ ὦνια ἐπωλοῦνη ἃ ἐσφυτερίζεγο ομλ ἐωρ. 
Πώων αν αΨ ομἱ ἔτι βύο»: ἔχων οἷν " τίλει ὸ ὄνομα πύλησ. 4 αϑάλει δὲ τοὺσ' ἀϑηνοίουσ' ,ὔς ἀσ 

πραίους νὸ βαναύσοια ἰκαϑισούντοις το διμια γωγουδὶ. Υ περφυᾶ. ὑπερβάλλουσιν. "μαυμιαισὴν 

δὲ λαμιηραν. ἐ3α) ρξι δὲ νῷν αὐτοῦ ὑτίω πέχείω. ἵγα μῶλον ὄνειδ) σην Φανόσιν' αὐτοῦ τῆσ' τέγνης 

λίαν δὑτελοῦσ. ,ἀξολῶν δὲ ἐκ βαλᾶν μύλων “τῆσ' πολιτείας ὃν ὡλίωνα (ἀλαντο πώλων δὲ “ὁ “1 

αγοράκθυῃν λέ δὰ οὕτως αὐτεβπεπλασμί ἐνον ἰκ τὰ κω μιὰν σπορσν ἀρ: ὔ 

ἧσιρ κατὰ θέον ὡς τς ραν ἐπὶ δ δ σβιφνισ' γενολϑῥων »ρυπίσιμ κω βὼφ ἐπιφαιγολδέων, ἱεμ: 

"πὸ ϑῶον ἵλεημ. ἐπεὶ κοὺ 9 ὁ αἰ λλανὈ πῶλ "ς αὐφνίδον βουλο ῥβύψοις 5 μὰ προιϑυκ ἄσεισι δὲ ἐπιφέ 
ν» αὐγῖς: Αἰλλωσ. κατὰ Θεοῦ πρόνοιαν. τους δὲ ἐξαίφεις Φιμινομϑρουσ', οὕτως ἵλεων κα τὸ 

ϑδθον ν φρμι. Ὁ, ματα πρόνοιαν θεοῦ. Ανάίβαινι σωτὴ ρ τῇ “πόλει. ὑναφησὶν ἐ ἐκ τῆσ' ̓ ποιρύδον. 

ἐπὶ ὁ λόπον αὐαβξο δγὰ ̓  οἷν ἐκ τῆσ' πορόδον. οὗ το οὐκ, αϑαγοιοδονολεκιπέον οὖ ὅτε ἀνεισ 
ἔκίνεν ἐ ἐλέγρρ" Ἂ ἐπὶ Υ̓ λόπον ἀσιομαι Ὁ Κοὶ πρόσκωται. λέσχωι γαὴ καταβαῖνον, Ἂ ἀπο 

λάῆ εοϑε ὁ ἐν τεῦϑερ ἀπὸ “τοῦ ππιλαιοῦ ἔθους «“ρῦτον δὲ οἱ (ὅν (υλεώνυμορ «οἱ δὲ ὑπ ἐρξολον. οἱ δὲ 
φαοὶμ ἄβουλον ὅναι: ὡσ' εὐϑυμέλι δὲ ὁ αὐέξωνε. 

Ὑΐμι ἱαλῆπε. δ ἀγοραίεθιτος "ουπέιν ἢ ὁ ἀλλαντο στώλησ' χαῦτα λέγει» ἐσοίτεται δὲ ὡς ὁ ϑέα γρομ, 

γλθω χάριν ὥτερα κϑὺ κοιλίασ. οἸϑὺ μαγερικίω γράπιζαν φί ρων. 



ἅ ) ξοφοουσ' 

ὙἸ οὐλιόν. ὃ τραπίζιορεὲν ᾧ ῳ Το ιν ἀνα δὴ δοκξον αὐγὰ ὡς ἔχει. 
Ὡσοιν οἱ ἰλαῖντές . ἐλεὺ δὲ ἔγω δὼν νπροσικ ἐψομο τὸ σον -πωφ λαγόνα: 

λεγο αἱ ἡ μαγφοικαὶ φά, ἦ 

ἀζαι. κοὰ ὁμηροσ.. ἡ ἐλεσ Δι" δὰ συ ἡ κα τοίϑου πρῶτα πὶ σή ϑδη εν
 

δίσιν ἴϑηκεν. ἔπε; τωτίῳ γὴν πρόσ κυ σον "νὰ τοὺς ϑεούσ: 
’ ’ ΓΙ ροσκύγομειε. περιεργεισυ Αἱ, ἰδοὺ τῇ ϑ:1:Δι.ῶ μαικοῖρι,. ω Ὁ "σλούσιε», ) 

μι Φνῶν ὀσελθῶν. ὥκα. 

ταιμοίσω τιποιᾷ ὁ πιῷλα ῷ γι μϑρ οὐδαὶσ', αὐριον᾽ ὑπέρμετασε 

κὖν. Τὰ σκόδε. «Ψώχδ, ὦ Ῥὰ ἀϑημαύωμ τατὲ “ἢ ἐὐδοομόνων" 

ον ἐν ᾧ ὁ ἴφερε τοὺς αλλάρ Αλιτίμώ ̓ Δκἱϑ οὐπλυνν ἐᾷι τοὶς κοιλίοισ' 

τας, ἷδυυ. πεπίμκονὺ προ. Πω λόμτε μὺσ κλλοΐ τοισ' εἐλλοὶ καταγελήσ' 
σἰταξε. σαρεπιγραφὶ δὲ 

Δη. ὦ μῶρευποίας κοιλία σιδεῦροδλέπε 
καλῶτωι τὼ σοι αυτοα πεῖν 

“πὶ. ἀμοιβαῖα δε, τοῦτον Τὰς σήχκο δρῆς γέ ὟΝ δε τῶμ λα νΑνὸ ρω.. 

το αὐνανγττώλτον οδὺς ΔΗ Τούτων οἵ “πούν τῶν οὐ τὺσ' αφλίλας ζσε!- 
ὑἰκ τών. Ταγ. "ἄρχρ εἰ 

: 

πμώνβ. ὁ μηρὸς “πειρὰ δὸ! Καὶ τῆς ἀγὸρασοὶ τῶν λιῤδμωμ' "ἡ ΤῊΣ Ὄνος 

τογοὶ ἄμμι μενόντων: δον οὐλὴν ποῦ τῆ σεῖς “ρὸ ερατηγοὺ σ' κλαφοίσοςς.- 

Ἰὰς κοιλίας: ὅμορος δά σταν Δεησεῖς: Φυλά ἔος: “ᾧπρυ ταν εἰῳ λαιικαἰσεῖς ̓ 
"δα γισέρασ' καλῶ οὐκοι- ΑλἘγύ. Δηισὺ μδὼ τοινκοὐδέππογε ποθ᾽ ὁρᾷσ' 
λιασε. 

[ο ἣ 

᾿Αλλάκατωγλᾷροαυ α χλϑυὰ Αλεσαν οἱ η92,,« ,πὶ οὐ λεὸμ “τὸ Ξ 

ζες με κοὶ ἄλῳτα πιϑεσοιι- Καὶ κοΐγ,ϑε τὸς ὑάσους ζ “ποσοισ' κύκλῳ 

ὅσον δὲ ἀπιςοῦτω ποιῷ, τὸ 
συν δείενυσιν αὐτὸν 'βὶ 

“πὐλιτείας αὐκξι ὁ οὐ ον ἀδλαντοπσώλεν δαβάλλ, βουλόμϑιοδ, ἀλλδμοῦ (Δ ἀϑηναῖΐων κα΄. 

θυ μὲ, οι τοιούτων ἀνέχονται πολι πῶμ. "ὃ δγαϊβαίλλωμ ἊΝ κλέωνα, ὁπιαύηβοτε ἐκῶμοσ' ἰῷ οὖ 

»γτελὴσ᾽. ὃν ὑπὸ ὃ τοιούτον φ᾿ “πολιτείοισ' ἐκξληϑησετοι. Τὰν εἱ σἸχρῦσ' ὁρᾷς: ο τλήϑυσ. πὸς σοί -- 

24σ. ἡ ϑίατρον δὲ αὐτῷ ὥ δοικνω ταῦ ταφισιν. Α ῬΆλας ἄρχων ἐρή λαοῦ. ἱημὼν. ἱξαρχοσ δὰ 

μαηϑγὸσ. ἐπειξεδὶ πὰ ὀγόματι. Φεσὶτουὴ ἄρξως το λαοῦ. Ῥυίενδς, τῆς ἐκίωλησίας, μεποίϑεσισ' 

ἐΣ ΑΡ' σοι χείων. ̓ὀγοὺ πνύξίθιν, ἐδειππνυϊεὺῦσ. ν ὦ δὲ πυϊινός. Βουλὴν “ποιτήσεισ'. δια ππελού-: 
σεισ. κατα πορίσεισι. ἡ αὐτὶ “τῶ καποὶ φΦρυνήσεισ τὸ βουλθυ τηρίου. Κλαροί σειδν οἱ ἡ μϑδκλο-: . 
᾿μϑσειδ (δια σείσεισ' οἱ δὲ κι ραυγέίσεις: βέλτην ἰιλέζσεις. αὐτήμετοαι φορᾶς ἢ ἕ τεμνομί ̓ωλεμάτων- ς 

Α Ἄλλως. ἐἰο ῥιζῶν αϑατρίψεισ. θορ κλασήριον Υ̓ δρέπανορ “ὦ κλαϑενοισι ώ ζύλακὶ "ἡ ἀλέμαπι οὖ ̓ 

τοῖς ἀμπέλοις: ἕν πρντὰ νόῳ. πρντανέιον οὐκ σι οσ' στα γὰ το σ' ἀϑανοίοισ. ὦϑαι σιηρύ τοι! δα 

μιοσία οἱ τῆς τοιαύτας πιμισ' πιιράντοῖς τυλόντεσ. "περιασούόχεον δὲ ὦ “τῆσ' τοιαυτησ' σϑρεᾶσ' ; 

τυχῆιν. ἰπὶ πα Με γαίλοισ' κατο ρϑώμασι, τίω "αὐτέων ἀπεδί ὑνδδ χέθν. Λαὐμαίσεισ. δον 

ὁπέιν σιτῆσείς. ᾿ φ » πρυτανάράριρήσεις. "πουρυσπόνοναν οι ξὑπεν οὖς ὠκωμωσίᾳ. αὐτὶ τὴν πορνϑν 

᾿σεισ' ὅ9εν δι λιμκάφριαι ἥ πέρνει. ἕν ἰκύϊελῳ- πὸ “το συμβεθνκδγσ' καὶ εὐὐοὸσ' ὀρόμασε: ἕον 

λόμϑνος δηλῶσον ποὶσ' κνἱιλαϊδασ' νὴσόνσ’ ἱνα λωκο ϑμασ. Φιὸν ον 7 περίβλενε.- δ᾿ γε τιν- 

Τῶν ἄρβεισ. ὁλίροϊδας δὲ τὰ σ ναῦς “πὸ “το ἕλικῶν. Καρχυδῦνα 



“" ὭΨ 
- 

δ 

ἱππὲϊσ 
λα 80 ρϑνδυσί δὶ τὰ ̓μπέοι « οὐ τὰς ὁλκάδας, 

λ. ἔγωγοδι. “πῶσ' οὖν ̓οὔμε Ἄὼσ' Ν᾿ δῦτῃ μογεῖσ» 
ἔπινῶ τὸν ὀφθαλμὸν παραΐφαλν εἰς καρί αν, 

Τὸν δεξιδμιηὸν δὲ τίρον εἰσ καρλοδόνκο, 
αλ'ἐυ δ μομήσωγὶ εἰδν «εραφήσομα» 

διδυᾳ, ολλοὶ δὰ σου πρνχοι πνντοι πύρμα ται . 
κ ἴω] ὰ οἷς χρυ, μὺσ οὐσσσί αίγει, 

Ανὲρ μεγαστδ' Α͂ λλ' ᾿ὀσίμοικαὺ “πῶσ ἐγὼ 

Αλλαυτο πῶ λης ὧν ,αὐὰρ γενήσομαι. 

Δι δ κῦ τὸ λῖρτοι “Τοῦ καὶ ἥννει μέπες. 

ὁτιὴ ἕω ρδσικξβ ἀγϑρᾶς ει νὴ θ ρασύς' 

Αλ' ὧνκ ἐξι ὦ ῳ ζω ̓μοώ τὸν ἢ λέ σεν μέκε: 
διν.ό,; μοι. γ σοτ ̓ ζω 3) συν τὺμ οὐφὴσ' ἂὖ ομ-. 

Ξιω εἰ δέμου τή μοιδοκξσ' σὺν τῷ κα λὸ 

Μώμὲε ἐκ κρελώρ εἰ ἀκ ᾳεϑῶμ, Αγυμὰ Ῥὺς ϑεοὺς 

ΕΊ, εμξιοννη ρῶν "διῶ μαι καίθι ε τῆστῦ γὼ 

ὦ; ἐν πέτορϑασ' οἰλρίθον εἰς τὸὼ πράγμια το 
ΑλιΑλν ὦ ̓γοόϑ κοὐδὲ μουσικὸν ἐποήσνεμα. 

Π λὴν γρα ἀβάτων, ταῦτα μίένρι κακα Σ κακῷ 
Δι" Ταγέσεμόμον ἔβλαψεν ὅτηκοὺ κακοὶ κακῶς: 

Καβχίδένα. πιῖρᾳ πρὸς δὲν 
χοῦϑῃν "ακέσε ὃ ῥά! δύ 

μαρίμι, πρὶ δώ "ἡ δὲ πος 

δύσιν, ἡ κίκα β λοσὼν ὑλεγν 
μίνεκαρτάγενα λὲγᾳ) ἢ 

᾿ Ἴὸν δύσιρ. ὅγαφραι φΑσεμο 

δ ορεβλωϑήσομδ. “που ἱὸ 

φϑαλμοὺσ ἐπεὶ. εἰπε «οὐ Ἢ 

Φιυ9:. Πέρναιτωι “αιρώ 

σειν» ,δέον ὁπεῖν διονκῷ 

“1... ὁδὲ ὅσπε πίρνα τοι “19 

ἱμρῶς: τοντέσι πτηγεἰσα 

Καξαγρᾶσ ὃ. “πεῖλιν δὰνϑ 

Ἦν δειδινεύαι ὀούλετνι, δ 

τιὐπὸ ἢ) ' ππονηροτώτων᾽ 
δυουκ ὥ τοῦ! το ἀϑενοίων 

πράπλατω. καὶ ὅτι μιάλι - 

σες δύδυκι βιοῦσιν οἱ τοιοῦ; Κ΄ 

τοι πευραῦτοῖα ὥς περ τὸ 
ὁκλέων. Οὐκ Ἅξισ. οὐχ 

πολαμξάνῳ ἢ “-- ἄξιον κοῦ 

μυ- Οἷον “πέπουϑυῖσ' ἀγα 

ϑὲν. ὑπτα ἐρχες διὸν λεσς 

ν' ἰα]ημαῖ ελείς. γεάφετωι 

κὸὶ ὅσον. οὐ δὲ μουσήιὴ᾽ 

ἐ-αίτα μι. ὅτι μάσικην Ἵν᾽ 

ἐγκυκλιομ δε ται, 

γράμματι δὲ τοὶ πρῶ - 
τὰ ξοι λεῖα. δέ δὶ τοὺσ 

ΩΣ ρλοέϑμου δεὶ γραμμάτων στοῦ! δὲ ὑ εοϑομ!. ἡ ἐ δὲ ποιδεῖα τοὺς ἀτόπου ἐκ τρἐπειλογισμούσ. ᾿ 
᾿Γλὴν γραμμάτων. οἱ γχῷ ἀξιώματοσ αὐ πεαρνούδροι τίὼ ἐγενκλιον μάλ σοι ἐστ δενοντ ΠΧ  ] 

δείαν. ἡ ̓ δὲ ἐγεύκλ τος πσριδεία “δὰ ππίσης χυρθ (Δ πριιδενσεωσ᾽, ῥυθμοῦ παντὸς δ᾽ κ γέμα 

“τοςυτοῦν τὴν πσυαδὲ υϑῆν 0 σὸν ϑηδ ἄγον ἐπουμινώνδαν ϑ. ἄλλου δὲ ποδλοὺσ' κοὰ ιἀγαθοὺσ αὐόρασ. . 

Καὶ ταῦτω εϑῤτοι μα ιὰ κακῴσ. το ροιμιφδεσ' ὑεῖ ἸΔκαϊιὼ κακῶσ'. ὅτί Υ̓ σι ολὲν Φυσιῳ ἐπῖ- ̓ 

5τὲ στ! γράμματα τοῦτο σαι πρὸσ πίω πρλιπεῖαν ὕδν αὐωφελίᾳ ἀποτείμεται δὲ πρὺσ' τοὺσ “τ. 
Λιπενομϑῥουσ' “πούλιν δγὦ τα ὅτων. ̓ ὡς ἀμαθῶν᾽ ὄντων, ΓΝ τυχόντων, ανῇ ρώπων πολετενομδα ΩΣ 

καὺ διὰ τοῦτο ῥα ὡς χω ρουύτων ἐπὶ πίω ἀδϑίεΐαν, ὦ ος τῆσ' “πορδιοίασ ἱκανῶς ἐκαϑεσεσησ', οἰ ποι. 

ὑζαν τὴ, αἰπελιΐται ᾧνχ ὧν χδσ τοὺσ' πομηροὺσ' λοπογμούσ. διὰ τί συγ, ἐμῴαν δὲ Ρ ακὰ καϊιὸς 

οὔ καλῶσ, ἀλλὰ κακῶσ ἔ-α! Ἰσορ ϑϑοι!ς 

τίω « ἴ χὴν “ειραθὴσ' τῆ δ' γραμμάτων. 

Ἰουτίσε μόνον Ἰθλαγεμ " ζυγῷ αὐ ἀμείνων ὅαϑυς μὲ δὲ 



οἱ . 

᾿ ἡ ἐαᾷ γῶν 

εὐμήνεύνία 

ΗΛιμαωαῦν, δ Νμαο. δομαγοῆα Ῥ οὐπρὸς “μϑυσίκον".. . δ 
γωγῶν ἀρχϑ φησιν, οὐκ ἐτι ἐτϊοὴν αὐέερὸς οὐδὲ χρ'οῦῦ ποὺς ξοπθυροςς ψ8 ΑΝ "πέϊσ' σοφὸὶς οὐ δὲ τιϊσ' αξιο 
λόγοις ἐρχειείφεται. Α λ΄ εἰς ἀμαθῆ Σ ὀδελυρόν . ἀλλὰὶ μὴ παρις 

᾿Αλλὰ μὲ μ΄ πεῦρῆσι. μὴ περι σοι δοσὺ ασὰμ “τοὶ σ' λογά ἀδὼ φὰς οἶϑεοῖ. 

δεισ'. “μὴ ἀπώσαν με δὲ ἙΠΤᾺ πώ 'ς δὴ ταφῆσ' ὀχμμηιός. Δι, δνὴ ὶ χρυ σϑεούς: 

Ευρυδς τ αρηρς ἐξ Καὶ πα [κωσ' “ὡς (Δ σκφ ἧς σ΄ ἐνιγῥδμ τῶ ν᾽. 

Ηἰινικίνος. «Μετὰ εαἰνίγια» Αἰλλ᾽ δη χαν μα ἰρὐγουρ ὄτι ερσαάζκν λὸ λείλεφ ̓ 

-ς λελεημκένος; οὐκ αὐτὸ Γάμφη Ἄβσ Φακοντα κορίλεμιόν αὐ μια ῃσω "Ὁ 
μον φαμερὴν ἔα ὃν αὶ Δὺ τὸτι ποιῷ λαη9 " "“ δ ἐγέλα ἤναι, δώλμε: Ἢ 
“7 ν 76} σοὺϑ ὁ ο 

λοξῶσ γῇ παρα: μὰ Κοιλι οπελψσι ΚΑ ϑεὸς μέλακῦδος ὁποίᾳ ᾿ 

ἀπόλλωνος: ἄλλως "μι, Α Ἀν μὴ πωλθμ εἰλλαῦταις μέλον ἑλῶν “Τοῦ! 

πὸ εὐν᾽ ιατοσιΐλλα μὸῤ ΑΙ (δ οι πρὸς ἐμέταῦτ' ̓Τ)νεαιῤδϑτ δα σεύμε . 
λέγων. ἀλλαδὲ μιλῶν: 

Αἰ λλδπόταν μάρ 4 «αὔτηάρ ΔιμΒυρσσιόεηος Αδὸ ὁπκφ λαγὸν τ οὑσχοσὲ 

“ϑῖβι Ὁ, Ὁ χεισμοῦ. ὁρᾷσ᾽ Αλιτιδᾶγκυ  λοχείλες ἔβὴνεδυναύηῦ “ον ̓ ᾿ίγά 
πεὐμιπεσληπαίνος »ἷελό ὁτιάγκύλαις τος ΩΝ ρσὶρ ο, ἑρποώζων Φίρῳ: 

οὐλὴ κι ἀσιίφειανευ ἱατὸ ἀλιθόρακων δὲ  πρδργθδιωυτοῦ το πτριφανέροιτ᾽ ̓ 
«τἱωὶ ὃ Μανείδ κ᾿ ετοίο. 

δινόξω τὐτέροαν λῶ δράκων γγνσ μακρομιζλλᾶσῃς αὖ μακρόμ: 

γειπρλλαῖι δ γκὴ προῖν [ΠῚ κἡμκτοπτώτης 7) ὅ,τ ἐλλ ἀσιχῳ δράκων 
φὐκα μόν, ὅτι δαξαύθ Ἂ ν 

κλέω να σωυνέϑεκι δὲ τίὼ λέ ιν, ἄπο τσ δ βσης δυ Το εὐ τοῦ. ἀμαδὶ ὡς βυρσυδίψί κωμροῦῳ ' 
"» κλέωνα. κοδὲὡσ' (λύπη ̓ν ὺ ἀρπειγαι δῆ Κοινῶμ. "ἀρπιρι τιον γα ἔξει τὴ ζῶον ὃ δάετος. ὁ δὲ 
4: ἐγκνλολείλησ', ἐαίϑετον τῷ ἀεγν. ἢ ἐπαίνα μιπεῖσ' πὰ ς γολὰς ἴων: ἐπὶ δὲ κλίωροι, τὰσ' τὰ 

ρας ἀγκύλας ἔχὺν πρὸ διιλίχγεν βιώραάφειν. δι τοῦ το ἀετῷ αὐρὴν ἀπείκασι. ἰδ «μφνλῇσι: 
Ἰώ εγὼ ἐρακιντω σὸν ἀλλάῖγποι. κοάλεμιου Ἂν κολούοντοι. Π ποιίονποι. “πὸ κακά. ὅτι κοὶὰ αὖ“ 

"6 ἤμεᾶλε παιύσειν ὧν κλίωμα. Κοάλεμομ. ὃν ἀγοραΐιρι τον οὕτωσ' ὦσπεν ἐγθται δὲ τῷ 

ἣ λίζᾷ χό,τε ἐλεδρκοὼ Ρ̓ κοᾶρ. Ὁ ἔβι νον. Ὃν οιὼ Ὁ αὐϑιντο καὰ μάτην κοοιῶντοι ἐἰμοάλεμον ἅπίν. 

ἈΆ ἱματοσεώτημ. νῷ τού οῃκέως ἐπὶ ἘΝ φράκομτοσ. αἡματοποτέι γτιὴ Ἂ ζῶον. κὴ ἐπὶ “τῶ, ἀλά 

Λλαντοπώλου. πὸ γιὰ τι ρανοὺ "»ὑσ αἝλαῦτοισ, μετα εὕματοσ δὲ πιμελὴσ' ̓  ἀλφίτων 'Φυ: 

φῶσιν αὖ ἀτὸ αἴτην οι ἦν μα κατάραν σῃ (οὐ τοι κθὺ ὅνπερ ἐμ ροφζφοιίώποι. Σικορολβίλμη, 
ὑπικοία τῷ σκϑρόδου αὖ τῆσζλμυς κω μεπὸὶ “τῆς ἅλμης πρίμμαῦ ἘΝ σκορδσῶων «ὅν " ὁ δρι- 

μύταις. πε δὲ πουιφλιαιγόνων, λὰ μἱν κλ ἔωνα, ἐπειδὰ πειφλαηνν ἰώ. Βυ ρσαΐφτασ' ̓ἀμφιξὸ 
λωσ' ἔδάνεκ τῶ κατὰ τίω "φ ράσι. .δύο δὲ εὔντια ἐσ' πρ5 περραλαμβανόμϑμα, ἀμφιβολίαν ἐρ 

2 ἴξονται. «ὄρ»ταιδὲ πιρὰ τίμ θύρσον κοὺ “ὁ ἀρηποίξογε ΕἸϑυῶ μα τοστώτινς.πτα ρύσεν ἐἰαϑυῖσι ἢ 
σχονσ' αλλαῦταισ μεπὸὼ ὕμαγ φυροῦ. Αὐκε μὴ βαἌ ΘΙ, (κατ ϑΆΦΙΆ. κατωσλαγ! “τοῖσ' 

λοιδυρίαισ' του πίιν ἰαν μιὰ ὁ ἄξ « μὰδὲ πιρραγχωρίσιι λοιδυρούμϑμοσι ΑἝλων ἐπ; ἀπατιθβ κα 
Ϊ΄,ὰ 575 "αὖ τῶ λοιδοοίας κλεωνος κάλει δὲ ϑρωπήνει. γάφιπῶ καλῶμει αὐτιτο κινξ ΚΩ Ω ̓ 

ἜΠΎΡ 



[ ππτεῖσ . ὴ 

ΤᾺ Τὸν οιἱὼ ἤράκοντά φίσι τὸν βυρσοιίε τὸν; 

Ἶ Ηδωκ βου τήσειν αὐ κόμη "λαλφϑῇ λόγοις“ ᾿ 
ἂλ' Τὰ υϑρ λοσπαῖκ αλλειμε θαυμάζω ἡ ὅπως 

᾿ς Τὸρ δῶμμον οἱ δὲ δοτ᾽ ἐξκὶ ̓ἐπίβοαευφν ἐγ 
Ὶ Διεῷαυ Λότοξ τον 6 ἐργον"τοιῦϑ' ὡπερνεῖν; πὸ 

Ταραῆι ὦ χὐρδοῦ ὁμου; τὸ πράγματα 
Αὐπανταοὶ ηὸμ δά ψμον αὐεΐπροσ ἡριοῦ, ἢ 

: Ὑ πογλυκαΐγων ἐμμαγίοις (λοι γειθκ κι οισ' 

᾿ἸΤαδ᾽ ἄλλοσοι πρόσερη δαμαγωγεκοῖ. 
Φωνὴ μιρώρα: γοψασ καικύςοὐγὸ φοὗσα' ὴ - 

ἔχοισα παμτο τὰ πρὸς γρλιτεῖον ἃ δεῖ» 

Χ (ρησμιοίτε συμιθαῤμουσι. "ἀσὸ ηὸ πυϑέκον 

Αλλαὶ σεφαρ. "καὺ ασύμδε τῳ! κοαλέμιφ. 

Χῴπω; ἀμιωθ Ὃν αὐάραιλ' "ἡ τὶς Π Δυμαλος 

Γενήσε τούμοι- "νὺ δ οἱ οἵτε πλούσιοι 

δε δέασιν αὐ τὸν" ὃ , τε σύμησ Οδιωλλειλεύς» 

Δυ-Αλλ εἰσὶν ἱππῆὶις αὔρεσ ἀγαθοὶ Δ (Δι ὁ] . 

Μισοῦ τὶσ αὐντον-οὶ Θοιϑέήσου σίσοι. 

Καὶ ΗΪ τρλιτῶν οἱ κα λοῖτε καἀγοϑθο 
ν Ἁ δῷ “- 9. ᾿ 

Καρ ΤῊΝ ϑέα τῶν ὅς γῆς 58) δεξιός. 

χε ϑνθ’ κοὺ ἀρτύμασι. «λόγοισ' κολαίεθυτικδι οὐ ΓΆνα ἔσι. 

ἐυλβοπευφνλὰ ἄρχειν δεοίς. 

Φαυλότα τον δὲ δυπελδοὶ 

θραχί. ἀτσλοῦ. 
Ἰάραῖ εὐὔϑῳ διασβόπονσπεε 

ρϑδισεῦ ὧν Ἰαμβον ὁ} ὴ “2 

ρακλφσῶν οὐρικαῖδον. "Με, 

τα φοθικὺς. δὲ τοῖς ὀνόμαι 

δ’ λει ται ἁλφι λιπείας. 

δι Τῇ “Το ἁ "λανγπώλε τέ 

“(5 τοραῆι Φησὶ καὶ συμ 

Φυρατοὶ προἰπι αἼα,,- 

Χο ὀρϑενε: «τοὺ ἐνπεραιϑῇ τετρα 

“πόσων γορδὰσ καλοῦσι. ΓΝ 

τοῦτο οὖν͵ ἀπὸ χὰ σέρανσ' 

τῷ ἀλλαντοπῶλου ἀρνί. 

ὡσσερ γέρφι σγμίζφς ἃ 

ϑλυρος τοὶ ὑντεραανὶ ἴντα 

7) φύ ρμαηγσιοὗ τωσὶλῥρ 

“ἴδὴ κοὺ τὸ πολιτικα,. 

Α Ἕλος, σπερὰ Ρ̓ ὀχορδυνφν, 

χορδὴ γα γι ὁ λιπτὸν ὦν 
βον᾿Ὁ ἐώθασι -σλτίωφν οἷ ὁμά 

γάρονσγα Θλλά δὲ πείλιν͵ 

σοὺς οραταγοιδὶ παρα ῇ ογ4 

τὰς .οὺ χοριλιοίογτος: Ἵου. 

"τίσιν ἐς πλοκὰς ἐμξαλ 

Ἅοντοισ' τίῳ αέλιν. 

Ὑπὸ γλυκαίνων. ἐδύσμασι 

Ε᾽ “εσ' ἄποιμτα. νσύμφωμαάονιι- 

“εἸΤκοὺ ἀρμόξφσε εἰσ’ ἅποῖνται. “πείλιν δὲ οὐποιϊϑαυ ϑδ᾽ (ιαϑα ετοι δ ἀθίω ἴων κὰ πὸ 

λήροιδμων οὖς τοῖσ' (δ τοιούτοισ' ἀγλειοιζόνίων ποὶ δεμόσια, » δὲ πλιϊφυομϑίων οὕτω 

πεφυκότων. Τῳ κοαλέμιφ. αὐτὶ “ΤΟ ουνοῖα «αν α πλάπ 4 δὲ αὐτίὼ ὡσ' δαίμονα. “τοῦ Το ἡῆδῳ, 

δεσεν εἰς ᾧ τρᾶτυδγασ. αϑέτσλασε “τινα δαίμονα απὸ Ὁ προς γελθβων κωμικωσ. “πουπέριν 

ἀσπιυτητίϊοῳ! κὼ αὐοήτῷ δαίμονι. ἃ τῷ κωλυόντι ὸν αὕεμιον δ᾿ πρυδοντιοακΐμιονι. ἡ τῷ εἰ λλαν απὸ 

ἐἥ Βδύγλᾷ κατα -πίτσλιπιβδελνῇ ρης “του τίςι μι σέϊ, Αλλ ἐδ σα ες αὐδροο ἀν 

ΑΜ ἰ χίλι οι. οἱ ὁ“ ππεὶσ' ἐπίθοντοα εἰ πεν τέ [πὴ ὅσ αὐ ἱιακωδσ' αὐτου δῃ ἐθηκον.ἱ -ππερσ' οὐν, 

γα πλαϊαν εὐ τῇ ἡ κράφ' ὧν ὁ λὸ ρὸν σὐγίιφταιῖρ! δώματι. δϑερ(δντέω ἀλγραφίω πεπί- 

“τα. Μ σφι δι» αὐνὴν. ϑεόππομιπος οὐδε ιἀτῳφιλιπαι κωψ Φιδὶν, ὅτι 6, ἡππεὶσ Υ ἰσουναῦ 

τὸν. οὐ όμμ ϑϑεὶσ' γα ὑπ αὐτῇ χρὴ ἀγοξωϑόρὶ {πιτίθητῇ πολιτεία κὴ δυσίλεσεν εἰς αὐηριρὶ 

λαμιἀμελαψόκρθι. καπηγὸ Ρ "σεν αὐξῷ ὡσ' λῴ»ορατούντων. διαγοηροῦν, ε εἐμίρηϑνάρισοφοιης: 

ὅσης δ “ἀγιθόσ. δνεσ ἡμὴ ν"ἀπεχθόμϑρνθ’. 79) τίὼ τὸ ΚἈΝ πορηθίαν. 

» 



ῷ Ρ “Ὁ 

Αοφοφανουδ 

ἐιμυυμεθλπεαλομιἩ Κἀγωμυτ' οὗ τῶν. χῤϑεδο ξνλλύψε ταν 
προιθμϑοτητα: ς ἐς ϑῥιώ Καὶ Ἷ δὲ οὐψῥέσν ὀξφκαημέμος. 

“φἸφκωμικδγρὑ μοιατοὶ σῷ 

σωπέαποιῶν τοῖσ' εωμῳν Υ“αὸ Τὴ δέους γγαὺ τὸν οὐδεϊσύϑελε: 
δον νοις ὑναφανᾷρὶ ὥσιν Τῶν σις υϑηποιῶμ ἐκ οἴ σοί: πανσωσ' γεμὴν 

ὑπ ΚΕΝ "νὴ τί τιδίψεα Γρωσθήσετοι ὸ Ὁ ϑέαρομ δεξιόν. 
ποΊσ' ὑπικοιτοῦσ. Αἰδλωσ. 
οὐ ὧν ΝΞ το συπῶν ΝΟ κοι καικοδοίμων ὁπωφλαλον ὄξερχι τοῦ. 

ον: δγα τὸ δαδοιϊιοῦμι πουὶ Κλιόυτοι με σοὺς δωδο καϑιοὺς λουρίσωτον, 
σηεδυοποιοὺσ οὗμα ἀϑελάμ τιν “ἢ τῷ δήμῳ ξμυώμνυ τον ποίλρ» 

μ᾿ “πισλλῆ 4ν τε σῶμα 

Ἰφφντίὼ ὀψιντοίελέοψο,. Τουτὶ ω ̓ δρᾷ 9 λα λιιδγκον γ»τήοιον, 

λέκῳ ὧν δνι μαινὰς ὑπο να ἔσυν ὅπσως οὐχελκι δίας ἀφίσατομ. 
σρέντος αὐ τὸν ὑποίιθῆμε- Α ἐλθὸν “ἐξ ἐπτῦϑονἔμϑομ ὦ ὦ μιαφωτοϊχω» 

οι, κυ οαρισοζανμημιλ Δεινόν τοσντ φϑ,γεις" οὐδ ὃσ ὥτεμναῖδα 
Ἴώσας ἑωυτὸν εὑ πεί οἶναι τὸ “ , 

ὴ τῇ Ρ τρυλιᾳ χείσκσ ὶ ἑαυ. Α͂ )λαϑ Ω λοί» μὴ Ὧο σ΄ πὸ πράγματα, 

Μὲν »ὐσ συδικαϑεού »οὗτο ἄνέριοὶ ἡ-πιτῆς πορκι γᾷ ϑενιζδκαυξ' ν ᾧ σίμων» 
ὁ κλέωρ λέγοι ἰδῶν ὁμι - Ω πανο τὲ οὐἰς ἐλέῖ τε πρὸς τὸ ϑεξιον κἔρας; 

ἐν ἀραύα ἐδ ̓ξ ὐχάῳ Ανάριο ἀξ ὑτρεὲν ἀμιυν,εἀηρνκερίφῃ ππέλιν- 

ἍΘ.πι κρῶσ' ἦν Κρ τοκλίω 

νΌ- ἐμ φιροῦ) (ὧσ' 291 υἱοῦ 

εὖ τουσυίι οζαιτοιίφγσἀππὴ 

μηρώνρυυπελῷναφοφάσεων. ριρίσετ ἡγοίριντ᾽ «πὰ ἀλαξχρήσειϑον. Ξ φΐμνντον ωνομιοσίας 

ἐνποιήσοτνχε . φυπίσινῦ γκοὺς κοὦ πἰςάσ ἀλλέλοισφεοϊϑϊωαπε Ἷ εὑμα ὁμοφυρέσινικαπεὶ “Το Δίμου. ᾿ 

“ν᾿ χα ΚΙ δ κὸν ““ τήρλον. ἰπῶν ὅτι ὃ ὑράπων ἐτπηνεκοὺ ὀχ ἐμὴ λέίρασ' Ἂ ποτήριον. σὴν οὖν 

ὁμλι (ων, προφανσειϊρὴ “οὐ τωνεύχεντοι Φλσυϊκοζραντίας. "οὺ ὁ ποτήριον δυνωΐᾳ ὦ ὡσ' χαλίω δαὶ . 

κὼ μῳδέϊ δὲ αὐτὸν ὡσ' κὸ ὦ ὑαλτοῖσ τυχοισι Μεγι (λα μεμφόμϑρο. οἱ δὲ γεληκιδέϊσ ἐ ΓῚ μὴ ὡῶλ φὧν, 

δὐἰξοίας ἀποινκομἐννυνκίων ὦ ἀσὶ δὲ κοὺ ὅλ ὑραλκας οἱ ὁ χαλί,,δεϊσ, ἄσπομκοι ὄγτες ἀπφλξείας. »λ- 
λὰ δ ὦ Ξπ λχυθία ΦΧ ϑρωμισ' ὑπαίωοὐοντον ποῖσ ἀϑίμωκκίοις. ταῦ ων νκὐλέξει ΘῈΣ ἃ ὧὼ ἀν ἐρείκοσ' 

δι λἰωΔοικ σειν ὑπήκοοι Ὁ ἀνμναίων Φισὶνξνῦ ὁτυλ ποτύρμν τοῦτα χαλκιδϑηεὀρέβει Φ, “δ ὑμέςαν 

δι (ὐγονὲ- ἀ μὴ σῷ ρῸΝ ὑμῖν: ν ἐδόθη ἵ “μαιαπρσῶσιμ᾽ ἐλαβιαὶ πίω πρίφασιν δδμωμιρον “τὸ ὀνόμᾳτοσ' “ἡ 

᾿χελίω, δίφμ. διὰ Κὸ κατ ἐκὅνον ΜΝ καιρὸν ἀπορὴν » αὐγουᾷ » αϑίμισείων ἀν πέρηισοεν πλοίων 

ον γπλκις διᾷσ' ἀδυκλόδυν ἃ Κρ νυ. Χ ἘΛΙΕ δίας αφὶ μερημ: “πόλισϑυβοϊασ. ἀγριιοιαϑίωφίων. 

ὀχεοντοῦτ ξδρρακ Ρ εἰς τὸ συμιπσιοιὧσ' ἀὰ ὅν 5 ὁ κλίων ̓γελοὶ λιϑόντικ αἰτη}ϑ ρῆγτ.  γοεϊζετεν Φυ 

σὶ χαλκιδίασ οἰ» (δ Ω ἀθέων οὐέων συμμαλίασ. (ὐβοναδα,» ΠΡ ὀφασων “θ᾿. “δι ἀγοραίορε 

“Τῦν' ὀίρῃσι δι ὅν» δϑοφῖλρι οὐκ. - ὑγκάνται. Αὐφρρο ἡ-ππε σις συκοζφαυτεν μβροιβοὶκ αλοῦγπαιῶσ' 

ἔνμθφαν τοὺσ ἱππέα ὶ ππτιρχοὶ δὲ ὃ ὁσίμων "οὴ ὃ “ἰναύτιθ. Πρ8) Ἂ Διὸ ὃν κύρασ. ὡς τὴ 

πιίϑεως φισίν. ὁ δὲ “ποιοί, ὡς μέγαισ' ὃ τ ὑνππίων κωμωδέντωι «τινδοὶ δὲολ μὰν αὐέρθο’ ὑππεῖα' 

κλλαυτοπώλέιυ λέγ. ἄλλοι δὲ Ὁ αὐδρθο ἐπ΄ ὁ ὲν ϑφάηετο. Κἀσαναρρέφον. ὡσ' τῷ ἀλε 

λαυ Τὸ σωλουπιζφϑυγότος. ὄπιν αψαρρίφον. Ως 



ς. 4 

{{π|͵Ὲ|σ' 

Οκομιορὺς δῆλον, αὐτῶν ὡς ὁμῶ προσι φμένων: Ὡσ ὁμοῦνπροκάμϑϑων. πόμα 

Αλλ ἐμύρυ νοὼ δήωκ εν ἡ Φο στὴν οὐ τοῦ! “ποοῦ- οὐ χὲ τοτος ΠΉΡΝ ΠΡ 
[χ] ον εἰ ἴ. Κ9 

ΧΡ αἷς ποῖῖε ὃν πονϑρηϑν δι τοερᾶεξι πσσοερ αν» ΦΧ ὧὼ ΠΕ ΑΥ 

Καὶ τελώνην δι φιίραγγανν χοῦ ρυβένν οἱ ρποωτῆν: Περί ποῖ. «,Ἱορονὴ παέροδος 

Καὶ πανῦρλϑν δι πονῦρηϑν τρλαε ιν δ αὐ ὴ αὐντ' ἐρῶ πελτς πίη: ̓: 

Καὶ ὸ Ὁ σ᾽ ὧν "σαν 7ρη9σ' ἡρλλαίεις τῆς ἐμὲ βάς δία τε, μδίκαλε χκελλυ 

Αλλὰ “σοίδενσὶ δγωκεικαὺ πέρα ἧς πρὸ κύκα. σειμτεσ᾽ το ϑράποντος τ 
Καιρδελυ τσ. "ἡ Υ̓Ρ ἡμιϑσοι ἀπρκόμεμος βοα. ϑέωσ' ἀφικ γοῦνται βοηϑά- 

ξυλαβοῦ δὲ μὴ ̓κφυγρσεοιὸ μὰ οἰδϑετος ὁφονς: φντδυμμαφοπα κι δτας 
᾽ ; σι ᾿ 

ἄνσε ἐβ δἰκράτησ᾽ ε φυσι ν δὐρὺ ΤῊ κυ ριδὶ ωψ- τ μἐδοδεη ἴβ: 

Ιλ» ὡ εί ἰρομ τεσ ὁ λιρισοῦφῷ ρυζρρεσ' γριωβόλον» ὁ τολῖθθ’ Κὶ ἱπταικόν «ἽΣ 
»» δὲ ὅπιν τνα ϑυβωσιρείνοδ 
“τῶς αὐτῷ Ὁ χελεπτίμφνχοὶ 

αὐτοὶ χορ πολεμῶν. δ ὅνα Ὧν (ελίωνα δείδῳ δγὰ ππίντων λυμοινό μϑρον τίω πόλιν. δγα(φϑέροντοι 

μδ ὁ ὑνπσσιίεόν. σφεῖφιζόμδρον δὲ τουδὶ φόρους. ἄμϑεσισ' δὲ (ἕν δεπσλὰις αμοιβιίας ὑσέρωνεισιό των 
ὑποκραξβ ὄνοι : δὲ είγρι βοχαϊκοὸ αραναζϑι [κατὰ λιρκτιίοον λζ' «ὧν πελίλυτοίιοσ' δυτέμαλος οὐ οὗ “πε΄ 

θμκλῆσ' οὐκ. »ζνῶθν πῶηρχεῖπὶ τοῖς ἀπρϑέσεσι ράγραφοσ ἐπὶ δὲ (Ὁ πέλᾳ ἣν τίλον δεπσλήξω 

“ενϑυκ μα. ΚΚ χὲ τελώνης. διεβέβλητο “τῶ τελώνου ὄνομά. ὡσ' ὦ τῶ κλίωνθ ; ἥντος “σελωνου. 

ὐπὸ ὃ “έλοσ' τελωνοῦντοσ. φάραγξ δὲ ῥάπσχισμα Φὰ γὴ γῆς: ὃ πἄγεμιαύπτον ὕσὼ ρ “ἰν4, τοῦ 

» δὲ κοὶ εἰσ’ “ἡ  κακὀζωμον αὐππῦ. “χέρυβον δὲ ἐ ἀρ πιρηῆῖς,ὡς πᾶν ὁτιοῦν ἀρπάζονία,. 

φαραιζαὰ ΦᾺ πἰσ' ἐαραθρον!ὃ Ἵ ἐαὺ εἰσ’ αὐτὸ υσῶρ ἐμιπίσ! νάφανὲς ρριξμεισ' ἄδηλον ν γουῇ ἊὋ ὑαῶρ απ 

χουνιλι σήν τοῦ. το. ἡ, διὰ ἊΝ καί, ὀφωνον τῶκλέωνθ'. “οὐ ΝΣ κραζᾷν ὦ ὡς ὑὶ Ῥ πεβῶν τάϊευ 

μαία.- Κάπικθμᾶνθ᾽. αὐτὶ “τοῦ Ἵνππτωναύ τὸ μι διὰ δὲ ἀλίωμα τοῦτο πεύλιν λέγφ ἐσειδάκε- 

ΜΉΝ, ἰώ. οἷα τασ ὁδοιδ. ἐκαῖσοι ταἰςρκσυτοῖρκατα δύσεισ' δύκρονηρισ τὸιυ πὸ τὠκν ρήβια: 

κυρίξι, «δέφσι “πὶ πἰτυραα ἄχυρα προ: " "ιμρθιϑῶν. ̓ἀνλωνασὶ } ἐχιν δ ὁ δύ ρα τησ, ὀκότως ΘΔ 

ὥμυ ρήβια. ἀκωμῴδεσεν οὖν δυκαὐρως αὐτὴ ψ' «ὧσ’ μυλωναὶ γὼ» ὦ ὡσ' πρὸ εαὐστοῦ “πολύ δυσοί (μον 

ῶ μῃ βρῇ (ὁ πτοιτινδολ ἡ ὅτι ἰὥμύλων. ἀ ΡΧθ: , Κυρηρίωνὴ ἔνθα το (μυηφυδ Φρυγ". ἰκα τ ες, 

δίῤου [7 ὁ λελυσησμιοβρεμ γεριϑαὶ ἀφὺν ̓  ππισαῖψν. 'σκ] 4) ἢ θ᾿. ὃν ϑὺκ ρατίω ὡς »»""αὐγίωτέγῳ ἐν 

ϑχοτα ἐν ἄ λοις τᾧ γ φανωπέρυς Φησὶ ϑὺ σὺ μιν ριξιοπῶλαψιίερατεσ' σὐππιξ, 

[Ὁ "ρονῖονν ἡ ἡλ) ας. “ὺν» δι λέων λύγῴ ρ. αὐτὺς ὑπικαλου μῆνοσ »»ὐσ' δε ζειι σοὶ σ᾽ εἰσ' δούρᾳαν.“λι 

μα μέγεοιν δϑκαιφήριου ἀϑέωύᾳσιν. οἱ ἐδὲ δε οι στ νη ἣν Ῥ δι μα πολῷν ἐξ ἐφονγ»"Ῥιὠὐβολογλαμβω 

τς μι ϑὲν δγκατηιὃν μετὸὼ Ἂ κρίψια. ὡσ’ διμαγωτὴσ' οὖν ὡωνκοιλέμτουι οὗσ' ἐπρεφευσυγγγοᾶς 

δὲ ὧπε Ῥιωξόλου͵διον προσφίεφωμϑμουρὴ προσπεφνίεῦτες ὩρῬιωβόλρ. εκϑὺ ποὺ “πουὸὶ συγηβρέισ' 

τ ηδίν ράς καλοῦσιν. εἰσὶ δὲ οἰφλαύτῆσ 'Φαξι ασ' μεπίλρ “μων δον πριᾶς τοθ ὃ δύ ν ὅμνρθ αὖ 

τίω ποίξαν λέγᾳᾷ πδ ἀμφοπέροισιν ὁμὸν »,6’ "δ ̓αποίξα ΦΥ αναφοραν πώξιν καλέται. 
μυταπίσποϊον, δὲ πὲ σοι χέα. καϑυί-πρ ὑμὶ. τοῦδε ὁ ὃ Φάζιοι (ον (Δό πὶ τί. Κ᾽ δ τριώβολον ἧμιν 

εἶρα χμονβερ. ἄλισίῖον δὲ ἱκο; λῷ τωι, διὰ ἡ ὁ πήθριον αὐτὸ ὧν κοὺ ὑπὸ δ ἴρ ἡ ἡλίῳ καθέζερϑς χοιξ 

φιινελθόνχοις᾽ διὲκ α τοῖς. 

[ ε 



4 Ξ 

Α ἈΡΕΉΕΚῚ 

οὐ ἰὼ ῥόσκο. πικρῶσ ὡσ' ὀυσἐγὼ ὄόσκω κεκρα γῶν, δίκαια κἄδηκα. 
ἐρέμμασιναὐγρρκἔχφνται 

ἔ 

ἀλόγοις βόσκν γευῇ ἂν ΕΝ Παραξοηϑεῖ δὼ ως ὑω ̓αϑόρῶν Τυή οι ξυνωκιοῦ! 

ἐλδων) δον εἶνε τι, δα Χοι νδόκυγ, ἐπεὶ ποὺκοινεὲ πρὶν λοιλέιν κα ιαϑή4ς". 
κωκκἄδικα, δϊον᾿ ̓ κδικαῖ Κὠπσυκαζής σσχσις ζῶν Ῥυν ὑπευθιώτε σις σπτῶν, 

Ξωιυώ μονῇ. ξυωμόσιαν περι ᾿ ὧσ “΄ὸς οὐ τῶν ὠμόσ ὅν" " τύπων μὴ “πέππῶν 
λέων τον τρια δ᾽ ρ κ; ᾿ Υ εὐκοὶ 

ίωμ δυδύν των ἀὐηρῖσ' - κοὶ ἐντην οὐὐ τῶν τνώς εὐ πρατμον' ντοι δι χν 

σιυυϑύίι ασ' ἰμα ἐμ πέπον Κατοοέγων ἐκ λὰ ἼΩΝ Ιἰσου δια ξᾳλὼνο οἰγικυθί σοι ἢ, 

ἀότων. Αἰδο  ἀροδοδ. τ ̓εἀπποερεψας ἢ ῥὀνώμοι μὐτὸῃ ἐνεκολοί δ᾽ σοιδ. 

τὸ διμον"5β σινομνώπον ΚΣ ρρπεῆς γετῶν τρλιτῶν ὃς Τις δὴν οὐμνοκ", 
ἀν τῇ, κε μμρου Υρ᾿ κόν, 

Πονλ λαχεῖν. ἀρἰρλεροτονεν 

θὴν “πρὶν κἈκρυθῆν" πρὸ ὁ δγανομῆσ' Φισιν, ἀρηπεθ)4σ' ἡ "μύυχο Φοιὰ ἀπ δ ῳ τοὺς Δέανοι ἀῤΖ 

πιϑόντον πρὸ δεανομῖις: Καφσυκαζφσ. “συκοφαντεῖ σ΄. ᾿ἐχεήσοοτο δὲ τῷ ὀνόμιαπ, «45 Α Ἰβλχοι 

φ. γησ' κί Ἄν ται. Ὁ γονὴ στολαιὸν τιμιω-ξιὰὼ τοῖς ἀϑίωναλοις τὸ σύκα ἰῶ. ΓΕ ἅντισ δὲ γεβλήθμκλέ 

ἐρότ ἐμολαξ «Τὸ. φιόρειν ΜῈ ἵλεγον κατ ρᾶν. Α ΚΝ συκάζφν ἀππθθλιβάν τάν σύϊκαιλ ὡπ 

μὰ ἡ πέπει ρακάλῶς οὖν ἐπήνογνα ἀποπιίζον ἐπεὶ ἀποθλ Ιμ4 “ρὺσ' συκ οφανηουβόψους: εκὰ 
πος σδῳ ῥοδοκωφ: Τοὺς ὑπευθαύουσ' σνπῶνὶ διαλογῆο μϑμθ. ὁ ὁρῶν. (ὦ πολνπραῃμθ- 

γῶνωμθ) δὲ ΦΕΛΆΡΟΝ εὐνήν κ; εμαΐχετος. “ανπὶ δ “τὸ ὀπέῖν γιρκολσλούσιϑν ἐπέμάνι τῷ Μετὰ 

Φοράως αὶ σύκων. Υ δὲ “πίπῶν ̓  μ᾿ πέπεων, αὐτὶ ἄμ ὡ πουλός. ῥᾳόδίωσ δ) ασειαϑλν δεινά ῶμθ᾽". ΜΙΝ 

παφορικῶρ, δὲ απὸ “το συκαγάν τούτοις τοῖς ὀνόμασι ἰμ« ἸοΥΜΝ ὠμὰ δὲ τὼ μηδέ ατούρεμιαιό-- 

το θς περ, οὖν ὑπὸ μὰ κὑ πῶνκίω μὰν Ο πεσππενθεΐ τον ἵςι δρέψαοϑς κὗφα τῶν ἐι δῆρα αῳρὼν 

ὦ ὠμῶν οὐκίτι, οὗ το ς Φνοὶ δι αν δ᾽ αὖϑ ρυύπων, ὃ ὁκλίωνδγελογϑετο,ο. δγχίθινυτῖς ἀλτήφειθ» 

δυασειεϑῆνι. νι τῖσ' σι ληρὸς ν᾽ ἔναντι μοί χατοσ αὑπευϑωύους δὲ γοὺς μεδέπω λογηι ὸν πτρι’ 
θλϑῥους μὰ δὲ φὐϑύνας ῴι ἃ ἀρχῆσ' ὃς ἀθλσεύθασον. ᾿Αἰπραπιονα. πο φιὴ τοὺ κί τρ ον σπουσὶ 

τρόποισ. ον  Φιλοπρα πμονοῖς. Ἐκχερρ' ον σον. λρρ ἐδνησησ' Φλεροίεονσ γοθίον δ. πόλις, ὅταν ΄ 

τελὴς δὲ ἀθίωαίων “φορος εἰσ' ἐπύρου ῦ πωρήαινδ σϑερχοὺ ἐσιτοι πὐγοιιυὶ ἀϑίω οἷἶονιὡὼς ' δγοπρα πιὸ 

ψὼν ὃ,ο. ἐδὼ δ ὄντων Η Ἀρ Ρ ὀνησίω ρὸν δ), ασείεϑοω ϑμθα δύων ῥᾳ δγοσ' μιάλι κοι δὲ τουκλέω 

9’ ὑπαρεαζομηο αὐ τουδ δ» » ἐμνηϑπὶ ὅθεν ὡσ' μὰ ἀγροῖκι ων οἴρικα τα γιγωμὶ γέ χφήσοιην. σημαν“. 

τῆνος ὥςπερ ἀπΐγρου ὑτινθ’ ἀετάν καλου ῤϑῥων Δ κατιόντων εἰσ πόλιν. Αἰ λλωσ. ὡγκα τοι 

γίντοσ' αὐτου σνμμ ἀχοιδ εἰσ ἀθίουδασ. νὴ συκοφαντούγησ' ρα ἐργυριζολϑρου. Α γενρίσεισ. . 

ὑπο: σκαλ, σούσ'. καταζας, μεποικαλεσο κᾶνθ διομ τῇ ἀγκύλι, ἰαταλαβών. δῷ δὴν ἀκοντίν ὦ 

δὸς ἡ Η κατα πορλαίσοισ'. ΠΡΛΘΈΒΡΕΣ ὲ γε ρεθισιτοιῦτοι. δ δγυαδαλὼν ΓΝ “δαγοινοίσας. οὺ ἀγαυν 

ρισμαύδος ππρλυιίσμια τσ. πὐσνεδδοσάγρουτικὶ σύκ'. Ἐνειμολαυβησοις ἃ ἀκολ' “ψομὸς δϑονηὴ ο)είκ ὃ 

δισβίσας, αὐτο το πίπωκ ας. “δὴ ὍΔ "κατα περ αΐσοις αὐτὰν ἐμισΐον ελθῶὼν «(Δ ασείσοις, αργν 

εἰγῷ. πίὼ Οἱ [αυδὲ ἀεί, χφνηρ ΚΡΊ μὰ αὐϑ) ρώπων, διὰ ᾧι πύλας δ ἰδίλωσε. Καΐσα οπξιρεῆῇ “»λι 

φ. “δακείνᾳ' ώ αναζντεῖς. ὃ δὲ νος αὐτο} πτῖσ' γοϑν αύγᾷν βελϑο τί οὅυ ΧΟ προς ρυβθῤῳ ἔπη - 

ρεάζῴ Τόπῳ ἀλλ ἔιτις (Δ τοι ὅτότι πᾷ, αὐαζντέϊης δγακοίνᾷ τρίβει 55 5:5 ολιξβ ἀβνιδμνρης προ 

βατώφηςιγν τί! μωρθ. κοὺ δυμθησ'.Τοὶ πυὴ πρύβατα ὑδλ ϑυνϑείᾳς διαβαλλντωι. τῊ 

Κι 



σι." 
ΠΗ 

ἝΝ 
ΕἾ 

ἵ ππεῖσ- 

ἱ Πλύσι σευ μή ἤρ μη ΩΣ Ῥώμων τὸ πράγματα 

Κλιξυνεπόκφα᾽ ὑμξεησῶ γέρε δδμ ΤύήϊοΊ Ὗ 
᾽ ὁπ λέγαν γὐοῦ μην ἔμελλὸν οὖσ᾽ δ᾽ ἐζουιον ψτέλᾳ 

Ἶ Ἐξονο μμμμέῖον ὑμών μὴν αὐεῇρ εἰοι χέριν ἢ 

Χοῤμδ᾽ἀλαζώνεὠν ὃ μασϑ λαοὶ δὼς οὗ ὑπέρχυ ται. 
; ὡς περεὶ γέρον τουσ' μεῖς ἐκικοβάλικβίε το: 

Αλν ἐαὺ τού τη γενεκα, ταῦτα ὶ τεπλήξε τον, 
Ηνδ ὑ πεκκλίνμεε Δυεὶ πρὸς σκέλος κυρηθασεν- 
Κλῶ τέλις Αδῆμ' ὑφ᾽ οίωρ ϑϑθίωμ ἐπερρ ζοιμαιν 
ΧοιΚαὶ κἐκρατοίτδσιπερ αὐεὶ δ τ γόλιν ἀ ῖριορε φής, 

Αλὰλι ἐρύσε τῇ βοᾷ ταῦ τη) πρό ων Ῥεψομαν: 

ΧοιὰΑ͂ »Χ ἐαν μεργιγενικας ἼΗ ᾿ Θοῖ »τάνέλλοσ ἄ. 

Ηνδ' αὐανδείᾳ πρρρέλθῃ, εἡμέτορ ὁπ ρα μῆσ: 

ΚλΊσηνὶ ὃν οὐο᾽ ἐγὼ δείκνυμικαὶ φάμ ἐξά οἰ γε1}9 

Κ αἱ δέμων τὰ πράηλατα. 

δὐλαβούμνθ’ ἰικτουςῆνωι 

εἰσ' πράγμα που. “ποῦλοὶ ΠΩ 
οὐ δροὶδιειλίαν ἀλλ Θ᾽, 
ϑόατων αλείϊιφαν »μἦράνται 

ζυμιυϑίῦαι μαδλον.ἢ Ῥ 

εἰσαιόγα δηϊινσ'. πρὺτοῦς 1οι 

ἄγου ὡρλλεγοίϑμνθ2 φηδινὸ 

-λ ἔων, μα του 5 σοίᾳ ες φὸν 

βοντογῆξ ξέν προ ματα, 
ἐπηρεαζά  ῥᾳόγως. 

ΩἷὩ σι ̓ἀλαζῶν. ἀλαζὼν μά- 

ξόναφι ἑαυτοῦ γάβιας κομι. 

; “πούζων βιφρονῶμ. μα οϑ.2. 

δὲ ὠνρίως, Ἱμὰσ μεμα ́ 

λαημονθ᾽. ̓κοὶ ἱπτυλός, Ἂ 

σρνφφύσ. καλῶσ' οὗῳ πὶ 

“τῷ ᾿υλεωνοσ' τῷ ὀμόματι 

ἱκεέχεντωι. ὅμου (Δ “τῶ Τὸ 

“ον ὕπονλον καὶ Ὁ  λαγοιβὶ 

αὐντογδεικνι. Ἃ σκύ, ων ὡσ’ ἐυρσία,ἀφῶν ὁ οἱ ἱμαύσες γενόνται ἰμαπεργοιιϑένίουν τοιοῦ! μα! 
εϑ’λησ' οὖν ὃ μεμαλας μϑρθ) Φ ποψμθίαι. ΕἾ Δσοὶ ὁ ὑπέρχθ ὦ «ὡς ὑποὔγιταιηὸν δυμονψοντρές 
χων. ποὺ κολαίυϑιᾳ “Ἀὰ κατ πραιὺᾳ ἀποίτων πίω ὀραὶν ἀ πτύσοιν τίωπρθ᾽ αὐηρυδ'. 

ΩἸπερὸ Ἀροντοιᾳ,ἃ ̓σ'πι Ρ φισὶ "»υδ ἤροντα εδγκα οοὶσ' ὠκποῦνον ργλστυ,οὺ τω κοὴ ἡμας ἴῷ πληρῶ 
ἀπο ταν. κόβαλα γα καλοῦσιπεὰ ἀβρνῳ ρήματα: Εἰμκοβαλιίκϑύετοι. ἀτπῦτοι. ήϑαλογζε 

δι "λικιθιφικὐβαλοιγολ οὶ Λε. γυὲ δὐηοὶσὶ "δὲ κορυμῷ ὀροτίκαλοῦσιν «οἱ δὲ “κύξαλον τίω μι 

Ὑδ Σ αὐ πούτης “ποιιδγαυν. Αλλε ἐαυπαύτι "κᾷ-τῇῷ ππενουργήᾳ, λέγε: ὅσεοῦ Τπινυργανικήσεια ἕὐ 

τῷ πῇ παρα, ρήᾳ “πευϑύσεται. 

ππιλιιμόντων. δὲδ φασὶ κὸ ὃ Ἀυβοβαῖφον 

Αἰλλωσ. πος χβρασ' ϑείκιρυσιν. ἡ δὲ μεπιφορα ἀπὸ τ 

Κυρηβασει. κυριδασιαλέγυται, ἡ δειὰ δὴ κφά- 

Τῶν μάν. ὑπ ο ντὸις ἀλύτοις ϑωοισ' γἡνυπτοιορῦτο οὗ δὰ Ἅ κλοιὶ τί ἡμάχωται ἢ πλίξᾳ. «ὠυρηβά- 

σεισ' γὺ λύρονταιαὶ τλήξφσ μὰ τράτομ.χοὺ γουῇ ὁκῶμο, “τοῖς κεφαλεῖιο δγαμαίλοντοι. 
Α͂ 2λως.- πρὸς Ἂ σκύλος μάχωται. Ὁ δ), απτεσέίτ ται. γιοφιζομοιδὲ ὃ ᾧπεν, ὡς σληγὰς τ σκέπ 

λ4. ἐσ τἰμ γιϑέρα τὴ ομα' πορρεσιγραφὰ δὲ. “συγ ἔμνφε οὐ ποῦν δωκόγτωρτι ἐστι» 

καταρρίφάσ᾽ ἢ δουλοῖο. το μοί δὲ εἰς φυγὴ τρύψω, ταλϑομσυυβοῦμ. νεκπσώ. ὑπ βαλῦμαις 

Τιώε 2λ97 ἐ:. τέωεδλος ἁρμοναλύρας ε "ἐανγί γψωυ ὑσίθαιωοντίσῃσ αὐτὸν εμιουσικπον ἐὰι ὅ. 

Α' Ἄλδν, νηκμ φόρα. «τίωεδλοσ' δὲ κραμάπιον ὧο δρλνιίωι ὁ. 

φνον ὑπ ̓αὐτοη, τῇ ἢ, Θομ. πὸ 

Η᾿ Δ᾽ αὐαιδείᾳ ἰμαν ἡ Πηθὴς 

ΩΝ ὃ ἐναῤαδείιᾳ, οὐδὲ μ "ἢ ον κ᾿ μεπέρα ἣ μῖκιν πυρὰ μοὺσὴ, θἰδοςτσλα 

κούρη: ἐκ μέλιτος ἐφθοῦεν πυρῶν ρὰοΑΑΉ ΜΑ͂Σ ὡς ὁ σησειμιοῦσ' Κ διὰ σησοίμιων "παῦντα δὲ 

ὑτίθεσαιν ἀθλα;»σ' διαγρυπνιπιῶσι θἰύδασι δὲν “εἷς συμπρσίοις, ἀ ἐκ δλύζοϑς περ ἀγρνπνίασ' ̓  

ὃ ὁ δγαγρυτπνήσοις μέγ! φιΐω ἐλάμβανε ἴα ́-υὖ βαμοὺντοι. Ειωὸ δοίίενυμι. οὐφείϊεννμι ὐφαῖ 

γὼ οὐ δει κρμαύωα δὲ ἵλεων ὸ κατωγγνλλν᾽ τοὶ κακουριθίμτω “πὶ τῷ ὁ κοινρι.,. 

ρ ει 



᾿ μ Ἶ 
ΑρεξὺΦ δὖν ουσ'. 

Ζωμιύματοι. τοὶ β νεώνχρίἡ ΤΊ πελοιμμησίων Ῥιήρεσι ζω μι μετῶν. 
δελέγτωιδεξύλαχρυκηρ, ἷ ; ᾿ ἢ 

κὴ τοίοκι. Αἰλωσιπλεσ. ΑλιΝαὺ μὰ δα καγωγεῚ γῦγε ὅτι κεμῇ τΆ κοιλίᾳ. ΑἋ 

γόμόνα ὑπξώμα τὰ ιἀσ! δὲ" βεοϊραμὼν ὁ ἐρβηρυταν ον, ὄντα πολ ἐκθέ; πλέρ 

ἐνλαδαρ νιῶρ- ᾿ αὐπὶντο εἰ) ΔΗ ΝῊ δ᾽ ἐξαριηϑόνγε χοῦ ̓πεξφν ὥμρῃν " κρέας, 

"πᾶν ὑποδώματα ὀπτιν ὧδ οὶ γέμα χορ πρῤικλώῦ ὰ ̓κξιώθη πΩΤΡΤο. "τ 
-Ο᾿ ἡμάγάρον ποΐζων ζω : Ξ 

μϑύματα ὡς ἀρτύσεως ἐμ ΚλιΑ ϑαν ἔμϑον οὐὐγ9 καὶ μοΐλα 
Ἦ “ [ Ι 

ΕΝ κδὐζωμουμάίτωνά ἀσ ἃ λιῷι "σλασίον Κείς ραξομιοώσον: 

"πείρντο δὲ ἀπὸ ἀϑηνοίων ΚλιΚατωβοήσουμοαι ὀούν σί- 

“βάγᾷν ξύλα μον αἰή αν ,ξ) ΗΝ , , ἣ 

ἈΝᾺ καὶ οἱ ᾿ λαγεε σι μόνοι ΑλΚ τοκυκραξομοσον κραζωμ» 

ΚλιΔιωδῳ λωσ' ἐσν ΞΡ ΤΑ 6. τριλρφσ. 

Ἐκϑῶ τολέᾳ τ34σι. Ἰοὺ πὸ ῥϑϊε Αἰ λιΚιωοκοσσ σώσου συνῶ τον" 
τὰ μες πμούσι. τουτί ΚΛ. Περελῶ δ᾽ ̓ἀλαζονέας 

ἐιφϑὶ σρλιτείασ' 

ας τα ίοϊονο φα: Αλ τρτιμού μαντοὶσ' 
ὁδούς σον» 

δραμόμ)ο ὡνὰ ΤΟ) ἐσελϑωὼν ΚἈΒ λέψον ἐσ μ ὦ σε α ρδοίμουκτυσ' 

Ἧ ζ'πλιτείᾳ ἐλιφαντικιδὲ 

λίᾷᾳ κύχενται γα δείξῃ 

αὐτὸν πεπηδείεῦται ἀμμίωσ' κοὰ αὐαιοφντωσ' τῇ ᾿πχηλιτεία. “πρυτωνέϊον δὲ πῆρες νίαν οὗ τοὺς δὰ 

μεσῖαις σιτήσείς ἐποὶοῦμτο. ὍΝ ἡ δὲ οὐΐε -ὑλαλίσῃ τοῦ, δεμιοσίασι που ϑῥοι (ὦ ταῦτα δέ πεν ὅτι -πὲ 

ϑνε ὡν εἰς δ δ κομῶν πετσλουτηκεκαὴ ὅτι αναξιως .λεῖ λον ο πρυτανείῳ σιτίσεωσ. 

ΝῈ γα "βαγαιτώργτοιπορ Ρ ιὰ "τα ὑπειδὲ δ κλέων ὦπιν ἀπὸρ ́ ἡτοῦ κοὼ αὐνὸσ' ἅπε ἀρίασ' κἂ αὖ» 
γν λέγᾷ οὖν δι αναϑι, ι κι ἔτυκ » ὁ κλέωρ, ἢ ́ὸ υλὴς οὐϊοῚ οἸσυλεῆ ἀϑίωμων μὰ ππερρόν τῶν: καὶ 

7οὶ ὑππῦ μαουλοῷ γόσωνης “τῷ  αὐόρΘλ “πὰ γατησομδβου κε ἐ ὅτι “βοσρακιϑεὶσ, οὐϊι ὑτυχς τῆφῳ 
πρυτανέρ σιπήσεωσ, Νὴ Ῥὴ διὰ τοῦτοῦπε κρέας κοὺ ἄρτον ὑπειδὴ οὐκ “ὦ “τοῦς  ὀνόμῆνα δεμένοι 

κοὶπε ρσεζόν!, ἐξω ἀφίν ὦ ὡς οῷὦ αὐτὰ «κΦί ροντοσ', κατηγορέ!. Καὶ πίρμιαχος ἐχθῦν. ἰδίωσ δὲ. 
πιμαχίτασ ἐῥνς, τουδὶ κεγλοις κοὸ κουταίι 0577 οβδους: Αἰσεθανξιεϑον. δ) πσλῇ κοὺ ἄϑεσιςπε 

Θιοδεἐιὴ ἰἑωλὼν τ (ὧν τοὶ ἐϑὺ "Ὲ ἀμιοιθ υδμδοδ' ὑπαυκριῦϑ, δήμετραπὸὼ δὲ τέασωραι ἐναλλὰξ ἰ ἀφ 

κατοιλιμοτοι. ποὺ μμηντέ ἐσιδῇςι ΧΑ πετρομετρι κα τοι λυίοτηκα. αὐπίμια τ μάλα! ϑύθυσ ϑαχον 

μα αἤ κὶ δὲ ἡ συυύτα ξις κείιραξομιι δὲ ἱεἰιραγμῷ τἶϑ ἔσομαι αὐπὴ “τὸ »γικήσω, 

Καωωυυκ ὁπήσωσον. τυ ἡσωσεγκαϑάπερ! ἰμύνα με δὲ ὡσ' μάτᾷ ρθ΄ λίγῴ. ἐς! πο κὐων ἰγοὺσ' ποῖ’ 

ὁσ΄. ἅμα δὲ κὐὶ ἰυγόρσε δὲ ρβματι “πουϊσωϊ ει γε τραχύτουτον:. Πφινλῶσαλαζονεία. «δον 

αποδύσωσε κοὶ παύσω δ᾽ ἀλαζομθυμάτων. ἡ μεταφορὰ οἰσπὸ δε ἐριοσῦντον “ποιύσω χὰ περι- 

[εύψῳ ΝΣ ἀλαζονάας: δι "υλάσι ψιιίσω. Ὑποτεμοῦ μαι “τοὶσ' ὁδούεσου. οὐνι ἐῶσε προλέγο,. 

προλλψομε. νΜἩσών τοῦ γὺ ὡς “Θ᾽ ἐυρσοδέ ώ ἡ εὑποτίμψω ται ὲ τὸ δέρμα το" “γαατιλιαφαί. 

δῖσν δαφίρ ΩΣ: τέμρν “τὸ ὑποτέμνφνῚ ὅτῶν Ὅν ὑποπέμιμυ, “πεῖ χύτερον φοόμεται. «ἀϑενῷ 

τερ δεῖ. πέμυφεὴ }»} ὀρθίων ποιφοϑς τί) τομίωι. Ρ γυὴ αὐώμαλον φιγμίσ', σὰ χύτντος δδβανὲ ρ 

λέω Ασικ σκμνκῖθ,. “κὰ μεύσοισ' τουδὶ ὀφιαλμούς, ισικαυρδαι μνκ πέϊνεουῷ, ὀ σκιᾷ 

μάν ιϑὺ δι τινὶ ὀφθαλμοὺσ. Ν “πυκνῦι δλιφωρι ἰζῴμ. . ὃ τἀ λλωπεὶῖν λίωται κα ̓λλωπήζειν 

ἀσικευρδαμινίοτι « νἱ 



ε ἴω 

Ἱ ἼΠΕΙ δ’ ἥ 

ἃ Β ἦν ὦ οζ κῷ ΠῚ κέγω σίϑ ἰγῳ ΩΣ ἀσίκαρδα μυίοτεῖ νἡπροσ πε 

᾿ΚλΔικφορίσωσὶ εἰτεχρυζίς: εὐ. πτκ σ συ 
, Αλ. ΠΕ πρ 699 ρ'σωσὶ εὐλαὶ Λησέ!σ- τι ἀπωϑεὶ ἘΣ ΟΝ, ψμν. 

Κλ' Ὅμο λογῦ - λέήζειρσυλιοὐ ἰοὐλί; ἐς ἐν τούτῳ κατοτσληξό, 

ΑΝ Νὰ τὸν ἑρμὴν “τὸν εἰ γοροῦον. ἤνυτον ἐσ 
᾽ ᾽ "ἀφορησωσ ἰπρψον ς. (7 

Κοσι ΚΙ κιΐγε δλεποντῶν. παρ ξερὰ διαφορθμ. 
ΚΆΡΑ ἐγ δβια “τοίνυν σοςζή- . ἱκαλῶς δὲ ὡς ἀδὴ μα είς 

Καύσε φανῶ σοῖς πρυταγεσίν, ἀλλανηρποιοὗ ὁ μεύλφνται. 

Αλκατιύτους τὼν θεν ἐς . χὰ. δγααστίσω. διολέσω. 
᾿ λόσω. κῷφορίσω. ἄλλος, 

-«Ρὰσὶ ς λοντο κοϊλι ἀκοὴν , ρα ἐχ’ Ἴτωσ' πῇ, λέξαι 

Χοιῶ μιαρὲ κοὰ ὄδελυρε, ἀρὴμα γώρουιρὰ τῷ ἀλλα 
Καὶ κεκρακ τοὺ “οὔ συ  θράσουσ' ἼσετΟΝ ἀρ πὸ ἔγια 

πουτσλινοί εις’ αὐοίγροης 
Πᾶσαι υϑρ γππαλία φλ άπ αὐ παλιροῦνττοι 
Πασοιδὶ «κκλησίος κόπρου. -ππορατηρατέον δὲ, 

ὅτι ν εῦσινρὶ μείξ εοϑς τοῖς 

ὅκς πειραται ἫΡ κλέαναιν Κοπροφορίσω, ἱόπρουσε πλυρεΐσω: ὑπειιξεὴ πρὰ Ἂ ὅ)αφϑ- 

ρἰσωσε. “0, μαγειροιγουὴ τοὶ ἑγκατα -σλιωονεις», ανανγικτιίωσ σλιρούνται κόπρου. Αλλωσ' 

τίω κόπρον ἐμφορησωπύπτωνσεὶ “ἡ ὡς βυρσεφίψίω ὅτι κὀπρρτοὶσβνρσοισ' ἐνφάπενομ. 

ὁμολογῶ κλ ἐπῆ 4ν. τοῦ ῳ ὑπημοᾳ, λεγφιὼσ αὐ ἵλεη “σύ ρων ἐμὶ οὐ πεααιφῴν(όμθ.. δὴ αὐ 

λέ! ὦ - ἀριιλίηγ 4ν ἀἰριλύσπτω ὀμνϑω μὲ ἐκεκλοζφονα οἴβιν ὑπϑρολὶ ὑπιορκ ἰασ. 

Νλὼν ἑρμίώ ὸν ἀγοροίορ. "ἤϑιασω μβϑῥωσ' ἀδῦτον, θεοῦ ἐν μέσετουῷ “τῇ ἢ' ἀπρᾷ) δρνπωιὶ ρμαγοριιίε 

ἄγαλμα, “σλέονε κτεῖν δὲ αὐτὸν πειρᾶται ΑΝ μόνον κλέπτων, ἀλλὰ καὶ δγαρβῥήδωω ὑριορκῦ ὧν. δ, 

ον ἐμιαἠβετοιῦτα ταὶ ὦ ἀπϊλειρήμια το. “ἀμφότεροι δὲ ὠμι λλῶνται τίρββιν αὐ ν᾽ χείρων. 
Κα πιορίιω γι βλυηντων. οιὸν ὁρώντων Ὁτιμιλ ὑπτων ὑμνυοῦπιιῖκλε α.τεῦ πο προς τίθφκ ον ἀπ 
γακοιτοσ, ὅτι σλεονεκ Ὁ" δεῦψου τοὺ μᾶλα “πριρθλ ἐν ν'δικᾷ, εἰ ου ̓κλέπῇ 4 μὸν “ἡ άριφανς 

ρῶς ὑπιορκό.. Σοφιζῳ. πεγάζι ισυρίας ὲ λεγο τῶ ἐσ πέχναις. «τῷ ἀλλόξιαλιγάς Φισίνιι μά 

ἔβιτοιῦται τολυλλερήμαται «ὁ ἀϊλεγωτὰ : ἐμὰ Ἰονω κλίῇ 4ς: εφανῷ: ) ἡ φαν! σι ατηγορήσως 

Α᾽ διίκατεύ τους Ξ Υ ϑεων. κὴ Δὐλιιοταἐπειῦβτέιμλκἠσίωμῆραν. τοῖς θεός, ΥἾΥΣ ἣ θλὸν τλσλιμί 

τῶς Ξῇ βρονολδῥων τοῖς πρυτοίνεσιν οἱ μάγθροι δδὲν! γ᾽ δέον δὲ ὠπεῖν ἀδεμάτεντον ὑλέντοι οὐσίαν. 
δδὲιαν ἀντὶ οὐσίαις ιοιλίας ἐπήνε γκον ὁιαλλανγπώλῃ. Ω μι Ὃς ΓΝ ἐλλυρε (ιο ρωνὶσ' ιϑὺ 

ἔϑεσισ' γεροῦνπφδὶκὰ δ ὴ τίρεοϑεμυτὸ τέων, “λίω. ἐμμώλων πομωνικῶμ ἂν ἄμμι παοβων 

κρντικοῖς " ἡ Εανα λείοις ὠνία. ον πρῶτον δ μετῇ ̓ἀκαταλνν ὑκαλθιτουδν Ρ Ρ ἵν “δσιουπίρ 

Φι μετρλβραλυκατώληκγμ. τοπρὠγνπδὸς κριπικοῦ. «τ δὲ δυπέρεβρακγείου. ταὶ ἑξῆς τέασα 

βαδμοιαθδι πρώτῳ ἐκίω ρντινκῶν τὸ δὲ γύτων ἡξισ' Φ κμοια το σλϑυπέρουπνδὺσ κρντίίκοῦ: ε᾽ 
ἐκϑέσειὴ ΠῚ "ογχαϊκ ἡ τεβάμεροικ απωλείωτίϊοοι. ἀιλτρβσέλᾷιο βαψίὶς,ὑξῆς δὲ «ν ν εἰσθέσεισύση μα 

χρ οἰ τρία ν ἀμοιδυῖον ἐκ ίχωνὸ μοιωνιὶῶ ὑλῖοο τὲλά πἥνείγραφ". 
6 "4" 



ἄοισοφ οἴνου: ϊ 

ἹΚεὲ πλιδγράφο. “πὠὐπλ καὶ ηἱ {Δν μος γραφαὶ 
μ'ανὴ ἀ ρηρί. μπελώνις βῥιώ. Καὶ ϑκαςήοι᾽ αἷς 
Δ ἐμέν το πλιηρυ πίοι 

τὸ ποίηκατα. Βορ(οροτοίρα ξι (δ 
ΑἿ βορξοροτοίραξι. ταραχον Τὰμπόλιν ἄποσον ἧ-- 
Ἐπϑ πον: ἐξ άξρζα Μών αὐατυτυ ρβακώς: 

ὃ λιν ὡς βύρβορονθορυθε ὃς τιφυ μεν πῤσθενασἐκκεκώφηκας βουιΐμ- τσλερώσκας τὼ πῦλιμ κοὰ 
βορβόρου. Κάηδη: τ πεζῶν αὐωθϑεν νὺς φόρσ! θυνϑο σίς ο΄ πώ ν. 

ἀλλο ποῖ, ΓΕῊ Ξ [Ὰ ὁ ιΔ᾽ ἐ ἐγὼ Ῥ πράγμα: 798 ὃϑ ῳ πῶλοι καἢύς- 

ξας τυρβάσαι δὲ κνοϊἀσλ Αλ δ μὴ σύν ̓ἀϑακαή υμ. 26 ἐγὼ ψ ρδέυμα σα. 
Ὑ τοὺ πηλὸν τὰ κράξει. 

Εἰικικύρικαν ἐυϊσέπλή- ὄνετις ὑηρτίμνων ὀπώλής δόέρμα μολίμρζβοοε. 
Ρω σιςτοὺς ἀιοάῖς, Τοῖς ἐχροίκοισι πονργωτ, ὡς τεφοάνεϑα πὰ χ 

ΚάποΜ πετρῶν α αὐωθον. ἐπ Καὶ πρὶν κἡ ἐμὲ Ρ̓ ἡ φορῆσοιε, μον » δυδὶν δυχμοῦν. 
σπειδὰ οἱ ϑιψνοσικ ὄτρι χρλν 

Δ Καὶ νη δέανκῴμε ὅτ ̓ἐόρασε ταυτὶ ὠς τοικατοτελ᾽ 
Ψου: ἱ σού μϑροι, τίω κατοι “ 

σκοπὴν δῆ ἀσιόψτων ",- Ράμτρλωτ᾽ δ μότοισι ὁ Τοῖς φήλοιεποιρριφαθᾷν 

Κἴϑοτὼ δκπυκοριάνταιφα Τὴν δὲ ἕναν στ ῥιοέσησηρ ἔνεομ ἔν τρῶν ἐμίξοΐσιν- 
δὶν ὅτι κα απ του ϑωυνο χ᾽, Α ρα δὲ τοὺ καπσὲρ 

σμ ὀ-που εἰσιὸν τεσ: ἐς Ρ̓ Υ ' 

κΊνου οὐ λανϑαϑουσιν οἱ ϑεΐμοι ὑπωσίον᾽ λανϑαϑοσνδ κλίωνα »φληῤλεωσιαλβαήνοντεσοὶ γὐσφό ἐρ 

φέροντες: “προ πη οὖν, δέον “ἢ πϑλιν τὠ ἑαυτῆς λαμξαύφν. ὀνάδῃ ζᾷ ἀνα ρδι στι ταδεμόσιαινο 

σφιζῶ γαλμα" α “μαδὲ Ὁ, ἐσὀψοφαγίαυδιαβεί 5λ4 ἃ ἀηρ μότα φορᾶσ ἢ 5 ΣΤ. ὁπεῆβάγρϑι 

ὄντων τουδ ϑωώνός. Καήῆ υἱωτο. συν) οι Ρ' 4574 παπέμον" «φόως ὴ τῇ βλί [κε (χε) ὐιξυρσυδὲ 

Μιες ἀπὸ (ἡ ὑποδεμιάτωρ: ΧορΆ δύματαεὲ ξισ Υ οὔγσ' ὡς μοΐγά ρΘ’. ἀπέκρίναιτο. γορδϑίμα 

10 χ ρδαὺκ αλοῦνταιποὺ ὥερα: Μ σλθη [3 Εοόσ. ϑασασίμ» ἡ " ἀϑενοῦς.; φρου! ὃ μιαὐλεπποξύρσον ἴὰ 

"δ τοδὲ,οσ' βυρσία σε 774. Τόις : ἀγροίκοισι “πρίνου ρος: ὀσύποδήμαται τοῖς αὖ χκῖ φ' ὴ ὡσιτεὶσ' 

βύρσοῦς τί “τεμνυμ. καὶ ὑμώτα δ “τὰ ἄκρα δ Ρματο ἃ ἐς μικρα Σ γί μη δα. ἃ προρτίϑωτωι “"ὶς. 

στε γδκλίοις “οϑηὴ ὁ ἐνπεν. ὥρ πε ΒΑΝμδΙ ὧν Δ νὸν δὺ δι χμιαινυπαίζων Δ αἰρὸσ, “πορλεμίσοὺς “επί 

γι». δ χαλὴ ἡ πουλεοςη, Αἰλλωσ. δύσαπιλαιοοίσ. εδίιτειρόμθραγᾷ τὰ Ἰοφρνοὶ Ὁ δὲ ρμάτων, ἐς 

“πλάτος αὐϑῇ). Κἀμὲγύτ' ὑδρασε. “ὃν αὐτὸν πρόπ' β- ὑμᾶσ οξιποίπ τηβίον. ,ὡςτοκιαταμλοίςᾳ 

Ῥρίϑαι. Τοι δαεμόναισι. διαβολὴ κὰ ἀθίω αἰων.εἰ ο. ϑολ᾽ πεὺρ ̓αὐγοῖσὸ δμ  ἀπτωιελλέται. 

Πρ κι σῆσιν: “νομαδάμου. Ἐνγκον εἰ οᾧ πῶς ἔμβασιν. ἐκολύμβων. νοϑαλῤ μίαν τοῖς ὑπδώμασι. ἐμΖ 

βάσες ) ἐῤῥηθεσαν κἐηὉ τὸ ἐμβαίνᾳν αὐτοῖς. ἐξϊωτεινολῥωμ γιὴ ῶ -αλαανομδων οὐ χῶς τ 

δὲ ρμάτονἀμολύμβων ῳ αὐγὶ Ἰς, ἀίωτο μηκέτι ἡρμοσμεματοῖσ' ἕώῳ Ὁ φ: ρούντωναύτοι ἄν. 

ἄρα δᾷ τ᾽ οὐ αππζρχῆς. ὁλόως προ δὲν ἀλλαν τοπωλίω. "κορωψὶσ δέρι ἔιϑεσις λέρου ὑ προωσῖ, 

κὸ δγὰ πὸ ἀεὶ προτίθεοϑε γμὸ δγητσλῆς “ ἐκμώλων τὺ σίχον πολυσχυμαπίσων σϑδικαι. ὧν 

τοὶ πρώτα τρία “πολωνϊκιὶ δέμωτρα ἀκατοίλικτα: ἃ μαλῶται κρητιιὰ δὲ Ρ Ἰνϑμοῖς ἡ «τὸ 

δὲ ἃ΄ Π- ΜΡΡΙΜΙΡΗ 5 ὁ μαλφτῶι ϑυριπίδειον ἡ Ἄυκνθιάνι. τὼ φὲ τ΄ ξ΄ δ. 
Ἵ. 

ι 



- τὰ ὙΦΡ 

Στ εν»... ΚΕ, 

ΣΎ 
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᾿ Πὰν τ. 
νὰ ἄν “ 

ἂν. Ὁ ἢ ́ ἢ Ῥ 

ἘΥ ΠῚ 
1 “ππ͵ σ' 

αἰς : λέλους ἐν Μὰ ΤΣ τετράμεβακατωλιν 

᾿Ψ κτι (τὼ δὲ Μ κ. δακῖν 
αν ὁ πορμόμη λιιὰ τετράμετρα, οὐτὰ 

ῃ ἐβοσοτεῖ τῶν ἐνσόρωμ: δὲ τελθυτάα, δύοιαμβι- 

᾿ωὺ πασεύων,ὀἐμιέλεφν ἢ 5 ξψωνῖ), καρπίμϑο". δὰ πετράμετρα καπα 
5, Πρώμσ οὖν. ὁδὶ ͵ ἐπσοδθεμου ΔΕ ἱβυτσῶι ϑεω μϑμος Ἀνκτικ ἃ, ὅμοια τοὺς ἑξῆς. 

ἐπὶ τῷ “πἰλά ἱορωνίσ- 

Αλν ἐφαύννῷ αἰὴρ ἱτέρος πολὺ ιν Πρῦενε τεῖ. 'προέξηκε. «καϑεί 
Σου μιαρωτεροσιώςτι με λρώρειν ἡ εται ξρ ῥιγρων ὡς αὐαι 
σε ποούσεν ερ πώρεστδολόσ ΤᾺ], αὐ πύϑεν, σῶν. Ηιο. τοῦτο πρὸσ' 

ἢ ὧν κλέωνα. ἀμίλτεισ' δ, 
ἐν “πὸ ἐνδργύρρτεον θρ ασει: κρω " κοδαλικάήμα σΕΡΛΑ. αὶ ρδγομ δὶ αὐὴξν ἡνᾷ 

Αλλῶ » Ῥαφεὶς ὅϑεμ πέρ ἐσιν αἰ οἴ» ἐς οὑπὲρ ἐσι ποι υδι νὴ ἀράτω 

Νιῶ δύξ ΤΙΣ ἐδὼ λέγει "ἀσωφρὐδν ξαφύνοτς κοιμὰν σιυϑενανν ἄρτοι. 

Α λικαὶ μὲὴρ αἰκουσοιβ᾽ οἱος ἐ «ἦν οὐ τοσὶτολί τησ κ Ἰοὺς μαρα μεῖς, δὑπίρεσ' 
ξ. ββξοιων διασείᾳ:. ποὺς “λε 

οἵαν ῶ οὐπεροῶται σοἀμύγει δὲ ἀποοίρεπήν ̓ ἀποινθλζας τρυχῖσ ὦ καραί; 7, δέωσ᾽ δὲ ἀμέλγεν 

λέγεται, “ὁ ποραὴὸν προσήκοντοι καιροῦ τοὺσ' καπνό ἀπρασάρ. ὅπερ ὁμιλέηῇ οὔ σειοῦσιμ. 

[9] δ" ̓σπυδά μου - οὔ σ᾽ ἐν πεῖρα μαΊψίκει. μὰ δίκαν εχ. ἰὡπερ, ἀνῆκε δημοσίαν ΕΥ̓ Ε τϑὺ 

πρῶτος αὐὺς ἣν πειραιᾶ, κατοὸ τὸ μηδ μιὰὶ σανιγαιγδο- (ὦ δὲ ἀἰϑηναὶοι τίμιο. -πικ ρῶσ οὦ 

λές 4. ὅπ σὺ ̓μϑὲ αὐάξιοσ ὦν, σφετεριζι εκ ἀπὸ ππόντων κερδείρεισ. ὁ δὲ δὑρούτοι ποςὼρν τῇ 

“πόλει κατωλόβετοι “"ἱσ ̓Δάϊερυσιν αὐαξίωσ ὁ γῶν σέ τοὶ τὴς “πὐλεωσ' ἱκαυρπον θρον . λυπέταί 

Φυσινὃ ὁ αὐ χε ὀλε μος οὐος Ὰ “πολλὰ ὠφέλισε τίω “πῦλιν. πὰ οἱ Λϑρ, αὐτὸν Φασιϑούριομ. οἱ 

δὲ, αι λήσιον. κι λζωνοσ δὲ ἐλθρὶσ ἰώ "λόπει δὲ ὁ ο ὀφθαλ μόσ. Αἰλλωσ. ἡταπύδαμοσ μιόροσ' λέν 

βετωι κοὺ “Δ ὥται.. δυεβώλετν πο ἐπὶ πολνφαγίᾳ ὁ ἐναπύδωμος. ὡς οὗ τῶ μλίωνος ὄντος 

2πιϑριμιαιῤγου ποιρϑυδοκκ μου βϑῥου ὃ ἿῚ Σ ἐπτανδάμιου,κἔχενται τῇ συγεῖ ρίσει χρισιμωταΐα. ὃ 0 

μοῦ  γουῇ ὦ ὸὸν ̓ παίδαμον ρὸν κλέωγα διαβάλλει. Αγὰρὶ ὑπεροσ. ἢ ὁ ἀλλαντοσπῶλε σ. (ς σε 

“πιρύσει. ἴκ ατοι που σείσε, “πεέρϑυϑοικ! μήσει. πείρεσι ἐγγυὶ οὕ τοσ' τοὺ “πλησίον νὴ οὐε εἰσ’ μαιίι ρα 

᾿Αλλωσ. υπίρθκλᾷσε “εἰ γαέξεμθται μηϊκήσεισε. «κρὸὺ ὅμιηρος, ἐπὸ οὐ ποιρελθύσιαι οὐδε μεσπείσεισ, 

Κιέαλικα μασι. “Ὁ κολακ θύειν κοὰ πρὸς χαῖ χρῖθιν δημηγορῶν: ἐπεί Δὲ κλίω ν ἐδιι4 “περὰ ποῖσ' ἀϑη- 

ἢ γιζίοις εὐδοκιμῶν »δγλ τὸ πρὸσ' ᾿ ; δονίω (ἃ χάριν δ μη τὸ ρϑνονὶ Ὁλμσ' Δὸν Φινὶ γπέρύάδωι μήσειν τον 

τ, ὃν πωφλαγίνα, δὰ τον τῶν δγαβάδλει ὁὸρμκλ ἑωνα ,»δεικνυσ' ὅτι τοὶ τοὶ αὗντοι πείντο προσε 
, κῖν αὐτῷ, δὲν γγϑη μέχασ. Αλλῶ πραφές : “»ἰαὐτης λα τῷ οφῆσ' μετυϑῶν. “»" τέςι πονηρᾶσ' 

κὼ καίιῶσ. ὅϑεν οἱ αὐαραφεν τεσ' αὐάρετ’ οἰἰξαρν, καὶ πρω τεύοντέσ. οἱ ανερξιοι ὃ ὁμνρικῶσ' 
“ν᾽ συφρύρνωσ τραφῆναι. κ᾿ ἐπιφκῶς, θ᾿. δυγθυῶσ' αψα τραιζφῆνκι: Ἂν αλλαυγσπώλίω δὲ ἐουλόμε 

γοσ' διαβάλλειν, δομερισιν αὐτὸν πογηρῶν! ἡϑῶν. ζλλὰ λεληθότως δηῶν περὶ ορύτον λέγε, ὀνειδιῇ 

ζ γὺσ' ἄλλουσ. πολί τασ ὡσ' ἀπὸ 3 τοιούτων ὁρμωρθμουσ' ἐπιτηδφυμάτωμ δι δυδομι μιοίτοις: 

οἱ μὴν ἀκ οὐσοιθδϊοσ. ἤνϑεσις ὰ -σλῆσ' ἀμοιβαίασ' ἐκ. τίχων ἰαμβιϊιῶ δ πέρα μί ἐσαν κατὰ ΡΉΥΤΡΕ 
μῶν λξ' ὧν πελϑυτοῦοσ. νὰ ὃΡμ ποσεισῶ. κάμει ΧΩ ἐνῷ τ τοῦτον ὕλίως. ἐπὶ τῳ! πίλει ὅλ ἴξῳ 

“μθυκῦα. ὁ3ισ δὲ πούτωρ ἰαμᾷ ικὰ δΥ Ἰμοτρα ἀϊιατούλιτα εξ. τλὺν τῶ σαὶ γαπελύδγυ μιονὸδ 

μἔτρονοντος. κοὺ τοὶ τιλϑυταίου δημέρου κατωληκίικοῦ . ἐπὶ τφΨᾧ πέλει δε ταλι ἴξω γενδυ “ 

[οὗν 



ἵ. 
Τὰς λῆμα 
Αράςοφανουσ' 

ὦνκ εὐ μίασεις. οὐϊι ἐπαμέ Κλιδυκαομ ἐάσέμε, Αλεμιλαν, ἐπεὶκ ἀτονηβ εἰμι. 
ψ;ς. τανε ἐαττυ ον, Ὁ Α»ν αἰγβηποὶ Ψ πρότερ εἰπί . "πρῶτα δια μαι τα 

κλύων ὅδὲν ὁ λέγων πρῦσ' ἢ 
λα (λλαντοατῦλεν. ὅξιο ΧΟ αὐ δὲ μὴ ταῦ τη ὑπεύχῃ,λε ᾿ δγ0 κἀκ ηορυρῶν 
μίζειν γὴ αὐτὸν ἐκῶνοσ δὲ Κλόυκ Ἂ»" Μ“ ἐσέ, Αλοῦ μοὶ αἰ Κλναὶ μᾶσδύα τ 

λὺ μϑμοσ, λέγει» Οὐ ἔα (Αλιμὰ Ἂμ “πυσειεἴῶ. 

Ἧ λαιμε χὸ τ Κλ' Οὐμμοινδν κξξαπῖσο μον. Αλνν μδεγύσ' ὑπορήσω, 
σωθ πεν πρῶτον δελονδτι. Χο’ Πάρε πρὸσ' τῶν ϑεοῖν αὐ γα! δια ξῥαγῆνοι., 

ἀμφιθόλως δὲ: εἶπα: λέγων ΚλΤῷ δὰ ποτριϑὼς »οὐξ σιν ὑρλοῦ λέγει νέαν Τ]α:" 

δύναιο; πρότο λίγαν λ, Ὀπιβλέγειν οἱ ύφτεα ἀγὼ νῶ καρυκεοῆρι θρ: 
ἐπιζέψαι ἴσοι ἐδυξερ οὐ ὃ 
Φυμόπερον ἀππῖω ρἰναοὸς Κλ' ἰοὺ λέ "καλωι αὐ ὅν πράγμαος Ἐν “πεσύνσο!͵ 

πρὸς ΝῚ ο αἰϑιόγου ῥηθον Ω μοασες, ρακτ " ποραλαιξὼν, μετα  σριο φυσι 

διαῤῥαπισημοιδγόπερ ἐξῇ, Α͂ λ οἰοϑ ὁ ὅμοι πντρυϑέναυ δοκ ἔξ ὅ ὅπερ γσληθοε. 
ἐλ ν ἀπὶβ μιά πεβυ Εἰ ρου δέχ  δγον ἄσσασ ἃ κα τοὶ ὶ μου μεηρίκου- 
πρὸν ἢ Ῥ θεῶν διαῤῥα ναι. 

Πάρες. το κλέωμοσ ἀσπὲρ: Τὴν νύκτα! ρυλλλ,οι λοιυλῶν ἐν τρίς ὁδοῖς σφουυ τῷ 

τοσ' δ) αρῥαγίσομαι, (Δ το Υσὼ ρτυπνω νυεῴπι δεικμὺς Τ)ε ὐλγετ αν τῶν, 
ἀλλανὴ στύλου ὀρικότος 

5:ἄγησω ὁ ὁγορὺσ' πρὸς δθρνλθίον Φιδὶν ὃ ἴχι ψες α αὐτῷ δγαιρ ῥαιγῆνει. Ὑφαπεπιδν. σίννπεθαῤ ῥα 

κῶς ἀξιδρς Φιλονικῖ ἐμοὶ) ο δγωλέ ποὸς ὁ πιὸ λέγειν ΩΝ καπὸ ̓διυαηὸς ὄἀμιι. (Αἰκανδσειπενν. 

ΚῬυκκοποιέι. κοσμι “ποικιλίᾳ τινὶ ῥιμάτων ὃν λόγον. σλαπ ἢ τῇ β' λίξο ὡσ' μάγφροσ ἐχρῖσοι 

το. καρυκθύμαιται πουδιὴ ἡδύσμαῖά «εἰσι ταὶ ὑμαῖα. ν Ῥυΐωκη, κοιλίαι νιὺυ ὦ μονθελευτίωκα 
σιν. ἰδοὺ λέ. «ρχλϑιαϑοι αὐλὸν ὅτι δυδαμεοι λέγῳ λ ἐαντοι τῇ ῦ τῷ λϑμιατος ἐμφαίσει »ὃν δυο. 

συρμὲν ὑδείξεν. φιοὶ νὴ, ἀΦόρινν ὅζιν εἰ κὺ σὺρ ὑτωρ ξϊ. Ωμοασείραίαν. ̓ἀξείως καὶ οὕτωσ' 
ὡς πρὸσ' μάγειρον ὁ δὲ μοῦσ' αὐτῷ τοῦτο βούλῷ). ἐ εὐ πρημαφεσι σκολι ὃν προς πέσσι, οὐ, αὖ πὸ 

"τείμου Το ρϑώσεισ' οὐ δὲ δ᾽ ανύσεισ' ῷ ,μιοαστί γειυνὶ δὲ διά ϑμον αὖτε ράξαιὰὸν λέ ἀν ῳ: 

ἰλλωσ. ἀδγάϑετον καταλαβὼν βν ὠμὸν. .ὧὡσ' πρὸσ' μάγᾳ ἰζῃ δὲ ὁ ἡμοασοίραιιτον.: Ν᾽ Υ̓ γοαστίρα - 

οὐκ με ε'σῶσ δὲ, αὐτὶ “τὸ καλῶς. ὡφελ ἡμωσ. ἀὐΆΚΡΕ ρόντωσ' ἐπέμφνε δὲ τἰν τροπηῖ Ο, ἘΣ ἀςεὶ- 

σχμῷ. ὡσ' πρὸσ' μάγᾷ 66}. .χενσὺν 7 ἔδεσμα λύγομον Ἂ ́  Η ἐρτυβϑμον: Α λλθιιϑῦ περ πεπον-- 

θρἐς ἀλλὰ γνώσιω ὃ ψίπονϑοισ ἢ ἜΝ . ἐπεί ΛΑΜΝ ἀλλάμοι δουϊιῶ σωωνειδένοι ἘΞ εὐσιαν δ ἂν εἰς 

τοσουτου " ράσυς προελάλνθασι Εὖ κατὰ ξοψου. ὁ ΟἹ πο ἱκαπὸ ξονου λέγονπεσ, δ ιόλωσ' λέγον 
σίνν ῳσ κατα Σ ἔονων δι οὐ “πῦλι τῶν δεμηπρούτεσ. Τιὼ νὐϊυταθρνλλῶν: οἱ αὶ μπ ἔμπειροι “τὸ 

σιμυαγορδιν, ἐἰαν δγδαχᾳῦοιν ἀ-πὸ πράπματοσ, μὴ ἐλονπεσ' ἀπὸ φύσεως Ἢ ὁ λέγει ἀ ἀσκκοιΐποι κοὺ 

ἀδέίως ς δγαίγουσι νὴ ἡ γρη)θροῦσι δὶ τσ νυκτὸς δι υ σῶν πίνουσιν. Υ ρ τεπίνω γ. ̓τονπέξε τα λα 
πωρῶν. κοὐ μετοὺ πολλῶρ καμάτων κοὺ πόνων νσιιρτοίαγῶν ὃν λόγον. δεικνύμαι ᾿ γιὰ τούτων 

πίρτων βούλετοωι, τίω ἀϑίνφαν εὐ λόγων κοὰ "ὦ απορίαν. Αλλυσ. "ἀγρυπνῶν κα 

Φ ρυντίζων. κοὰ Τὴ '᾽ νυκτῶν μαλεϊῶν ἢ σκε] ο, οβιϑμοσ' τίῳ δἑκίω. τουτίσι τοολιῖ απο ρῶν κοὺ 

μετὰ πολλοῦ μα μεἑ τουσωντα δὸν τίω δίκίω. Κἀσιδεικμισ. υγυτίει (κατα δαλὲς ποὺς τον 

ϑυϊνοῦας 3οῥους "ρῶν. ἸΤοὺσ Φίλ οὐφ᾿ ταν ὧν. λυπῶν Φίλε. πρὸς ὺ Φίλες ΠῚ ἐγωρί μος δημὸ 

“τῶσ' ᾿ 



᾿ς » Δ] (ς ὅν 

. Δ 
{σππῆξισ' 

' ἣ ᾿ -" ᾿ ’ δι ᾿ ως ἡ 7) , τ τ Φ' Ξ 

᾿ του λυαὺς Εἰ μανΑυτάν νῶ μα ἴς τ΄Ηης αὐεῖας. Δ ὡς μ φι λους, κα) 
Ἢ νὃς ὅ, βλα"π] εἰν καὶ καίι ὁ 
Αλ' υτἱδεὰ σὺ πίνωμπὴν γθλιν πστηρί ηκασ' ὡς τίνι ; ποιῶν κυϑα μευ ἐ ἃ 

᾿ Ὑτῤσον! μονορτοΐγου κατερλωῆισ μενηνσίω πᾶν “ρίους νὴ ξερουσ' σβαϑενᾷ “ 

[ Κλ ἑμὸ δαῤτίθνικας αὐθφωώπῶν σ᾽ ιδσνῆην Μοὺς, Τῆσ ανϑοιας «τῇσ' κωρλὰσ', 

ς Θιωνεϊαθες μιαὶκια,τοκβαρῶν, κοΐ ἐπεπιὼ νοκ ρατ' ὀλιϑιδτιρς. γυὐῇηνποίτηισεὶς 
Η φιοὶ Δ ὀτιχσὶ μεποίκον ̓ » ' ὅν πᾶ, κασολίοισω Ῥυσῴπύλῳ φὐατη)ϑυς, ποϑεῤία ̓ ἀφυνίγκο ΝΑ 

Αλέγὼ δέγ ἢ ὑμνερον ἀο)σ' καὶ κοι λίαν ὑέίαν φιωὺ κῃ ἰλταίζεισ διὰ τοῦ 
Καταβροχθί κατ ἐκπιῶντ ἰζωκὶ αὐαπόψιπτ τὸ δαυῤαυϑοι ὁ δυμιγϑορᾶν: 

Μετοικόυς δὲ ἐκάλουν ν Λαρυΐι πὶ Ῥὺς δή τοραφ,θν νεκίαν πρροέξων ΒΑ ΟΟΔΟΛΑΙ, 
Χοτὰ μ᾽ αἴ α μ ἤ β πιὸ λέλφνεβ: ἐπροσιε τορῖμε ἡ Ἷ δόντος ἐσ’ ἑχέραν ὦ οἰκῶν 

Τῶν πραῖ ματων ὁτιὴ μιδῦ ν ζφωμ ε ἐκροφησένε: τς. Κατωλωῆ᾽σμένιν. 
Αλλ᾽ )λαδρακ' καιτορφα ον μιλησῆσν κλον σεν Ἰνώ τὰς μλανν ἰω Ξβσωνλὸ 

δφν (ἀπευτω μένω. ἐπι νκῆς 

“Ἴορδρεν καϊαλ ἐλαλείδριν “τῶ σοὶ μόνῳ προσέχειν δὸν νοῦν. συιύεϑες δὲ γῦτο Λέγουσι, μϑέλρρ: λό, 

29} ουἥϑὲ αὐῤγρίοιπ διϑεωπέροισ: Α͂ νἹώκασιἐςησοὶσ' "ξ «ψαντίασ' ριανέται ξ.. Κασαλῤάσω. 

Ἅοιδο ρἤσω, ὅς ὴ ὄνομα ύταΐρασε ὦ ἣ ἡ ὥρμίμον ἐκτο δγαλϑρα, Δλοιδὸ ρνδιιυ: πρὸ ὃς ἢ “ὁ ῥνθο ὑπ το ἔπε 

ροκασαλθάσω ὁ ρατηγὸν' αὐπίϑακορ, ῷ νηε αν τῶ τε ράξω. γικίασὴ ἢ ϑρατηὴς ἀϑεναίωμ. ΑἌλως: 

Κασαλράφεσ ἑ ἔοι ἣν ἀσινναδεὶ ὑλδ  ὀϊεηματωμ ἑρῶσοω εἰναι ὁδῶι »πριρέχουσι πεῖς ξουλομδίοισο 

ἱασελβάδες δὲ ὅρηνται, ἀφοῦ ποιῆσι. καλῆσι μϑν ἃ οὐκ. ἔλονστο "»ὑσ' ἐραειὶς: συθᾶσι δὲ “τοὺσ' ἐν 

πας, ἵνα ἄλλους λάβωσιν. ἐπεὶ οἰῶ ὑπ μῶς Ἷ αὐριισῶς τὺ Ο δι λέων ἀλοΊ τοι ἐπεπηδησεν ὀΐω, 

κϑὺ τῆσ δῶν τοὶ σ' ἰμοιτο »ρϑώμασι δϑβᾳ ς αὐτοὺς ἀφόλεη,ρ. οἵ ἐτοῦρεμδε, αὐοιίφῳντοι, ων αὐαιφεῖσ, 

ἐπεὶ ἐπε πησίῶσι γϑσ' ἐρατοῖίσ', ὀκότωσ' ὃ πο υτὴσ' τῇ β λίξο ταῦ, κέχρυται. ἐγὼ σλέγινυθρομε 

τω ἡ μιρυκαἶ ὀν τοὶ “δ᾽ φώων, πρᾶς κοιλίας ὑλε. “κακ ρύφαλων. ἴνυρρον: ἐ Ζίνον. μυρυϊιάξει δὲ,9 
τῶν μὰ προφισ παρακομέμεσ, αναππεμεππέζι ετὠρὲνπῇ μοιλίᾳ τροφίω κοὴ ἰκ νῆσοι τ σῦμα, 
ὡςπῷ αἱξ δυπφόβατον. δικίμελ 05. κότος δὲ ὡς μάγωριο υχύγοισ ἡμόψα. τὸ ὃν μλέωμα" 

Κα τουβρολθὶ σοσ'. ἐκ ῥυφησοὶσ' καϊασιὼν. λίαται δὲ ἰ ἐπὶ ἫΝ ἀν ως κοὶ ἀπλίσωρ ἐκ ῥοφων - 
τῶν: Α να πόμ,"] ὁσομὶὸ νιΜψὰ λϑμοσ' ἐν δὲ πλύας τοὶ’ λέίρασ. ̓αλλάϊκοΐρα ργ3" τγαὰ ὁ ῥυππῶ 

ἊΣ αὐγῦ ἡ μᾶλλον ἐνδείξι μ τρόπτωρ: “πὸ. ρα τηρητέον δὲ ὅτι γ»ὶσ' Ἰσοις ἀμιοξεοϑεφιλονοικ ἃ τὸν 

κλέωνά. τῷ ὥ ἐδὼ 2 ὄν ϑύννφενυσρον μὰ κοιλίαν αὐπετιθει τῷ θφ μι, αὐαπίν ποι οὅ΄. τρϑι ὀίνῳ ὃν 

ζωμέν. Δ ρνγγηρ' κα «Εοησομιῦὶ Φεσι 3 ̓ ἄλλων ῥιβρωμ. ἡ πίω φοίρνγγα ἐκίεμῶ. ὁουτέει κεῖία 

σιγοίσω τοὺς ῥήτορα: Ἵ μυϑείσησ 1 Φὶ φάρυγγος, οὐλο! ὑὀνχετέω Φωννν προ ἰεοϑς ὑππαβασν ρητέ 

ον δὲ τι ὥσσερ ὃ ῥκλέων ἐπήνεγκε κασαλβάξω “»ὐσ ἐν πύλῳοραταγοὺσ, κοὸ οὕτος ἐχφίσοτο ἴδ 

Ἀμβνυμβ τοὺσ' ῥήτοραρ. Καὶ “κίων ταραζω- φοξίσω. δυσώνετος δὲ ὀρείας. ἐμφαὶνᾷ δ" ὁπ 

θ᾽. αὐτὸς Ῥ ἣ δὐδοκι μέντωγ ἢ ἣν δρατηγος. ̓  δος σφ άττσος. ὐμμεμόνθυσε: ἣ ΤᾺ ΡΒ διμοϑένησεα ἀὰ ὃ 

"κηρατου παῖς Α Ὅλα λάβ βαίοαδ. λάξραξόδιςι ' ἐχθνοσι “ποι ὅταπὶ ἢΨ προσηγορίαν. κι χε 

γῦτε γος αὐτοῦ Ρ̓ σόμα. κοὰ ἀθρὅῳς κοὰ λάβρωσ Ἂ δέλεαρ καΐίααἰνε. ὅϑερ κοὰ ϑυχερῦσ ἀλί- 

σμκ).ε ἐπεὶ οὗ ὗ μϑὴ κλέων ὅΦη: σί ϑαύνες "ϑ μοὺσ ἱκματαυσπᾷν: ὗ ἣ δ ἀλλαντοπαώλος ἸᾺῚ τῆς αὐήῆς τ 

γΨ σ' ὁρμωμά ἡ ἐνυϑρον Δπίὼ κοιλίαν ἐὸν ζωμὸν αὐπίϑηκερ, διλορὺσ' μέμφϑιω ὡς ὅκ εἰεῦς ὦ 
μούα ῥϑμε7 α λαὐοπωλὲ ὁ ὸν ἱιλέωμα. λέν ὦ ὡς ἐχεὺρ αὐτὸν αἱ ΠΣ τρθιύνῳ λάρραμα. 



[ ᾿ , 

Αριςοφαϑουσ' 

Ἰδωπίρα ὃ αὕτη στὸν ἐν ἀλιΑλχὰ 4 λι ΤῊΝ ἐδῳδοκωσ »ὠμήσομαυ Μεέταλλοι. 
ϑώνον8 ἡ ἐνίϑρυ κϑὺ ὦνι αὐ- ΚΑῈ "δ᾽ ἐπειοησηδῶν γετὴμ βυλὴμ βὶ κκυκήσω. 
ὡὸς θπιν, ἀππίντησις αν. 

᾿Αἰλλωσ: βέλπιον φησιν ἃ - Αλ' ἐγὼ ) δὲ κινήσω γίσου! ἣν πρωκναῦ τὶ ἐν φῦ 
μὰ λάξρακασ ἀκον μδ Κλ. Ε οὐ δ δέτ' ἐξ ελάΐσε Τῇ συ γ! ὃν ἐραξεκυβόαν. 

γάντοι,τοὺσ' μιλασίουσ' κλΟΧΟΝῚ Ἣν φρϑειδῶ κέμε ἜΣ ἐμ ΠῈΡ "οὖν ἐ χικῃς. 
τὰ 

ἐν εὐκό φακενα ΚλιΟιόν δεδάσω “ἕξ ὑλῳ.Αλισγω ξομαΐσι λιν, 
δεῖν: ὅπερ: ἡσπείλησεν ὁὰλ’ 

Λαντοπόλησ. ἐν Μιλήτῳ ΚἈΗ δύ ἐξς σουϑ βονδυ σΈΤΡΩ 

ἡ τῆς σία, μέ γερο ο λα Α λιΔερῶσε σύλαιεον κλοησῆδ. 
βράμες, δ, 1ὰν ἐπειερέῃ ᾿ 

{τ λαὐαν ΧΩ ϑάλκοσειμ: ἐνὶ "Διδς πο λλιϑῆσει χαμου δὰ 

᾿χύροντες δόϊλθνες πῷνλυ ΑΔΠ εθικορμλατ' ἐκσοῦ σφι ϑυρίσω-. 

ἰῷ ὕδατι ὀστίω λἰ μψίω Κλυτοὺς βλεῴκο ἰδδασου περι τιλυ 
δισισ ϑαλάαησ αματρεσ ΑΛ Τὸν πρηγορομ οἰσου κ' τεμ. 
ὍΝ κὐὰ οὗ τῶσ' ταληθυντσι 

“ποὺρὰ τοῖς μιλασίοις. “μιλισίουσ δὲ ὦ ὅπ, ὥς “Το κλέωνοσ τοὺ μειλησιεφ τὸ ράσσιψτος οἐπερε 

ζομτοσ'. Σ »αλί δασιθοῦσ' ταλύυρά. ἥ ἀϑλῶς τὸτσλουοικ ἰὼν αὐρώλ ὧ (νήσομει! μέχωυλλα. 

ὠρνήσομοί μέτα Ἄλα: ἀργυρίου κοὰ χρίσίου. "ὥς πεαροσιδουσὶ ὑλεῖν τίω “πόλιν. (ὦ δὲ μιύτου Ὅλοι ἀϑή5 

ν σιν οὐλαυξίφ. Κυικῖσω. σιυύϊαραω ε ἐ-πειασεσῶν. βίωον!: } αὐοοῦ “δὰ τῆσ' λέξεωσ ἐδίλωσεμ. 

Φύσικης φύσιν ὀντερόν ἜΣ πολι ὠσὶ ο ὁ ἐμβαλλῥ)αλέυραι. Ομ ρέαρυ μιζοσοισι, ιν} οὐ ου ἥννται ὃ αὐᾶσ. »ἡ 

ὡς ἀλλαυτοιστλις ἢ πῆς φυσιξισ ἐμνημϑνϑύσε. Κύξδν κὺητ ον. δγοὶ δὲ τῷ λόματοσ τί 

μἐγυνίω δείκνυσιν ἑ ἑαυτοῦ. ΝᾺ ὧν “πυσεισίῶ. κοὶ ἐμὲ τὸν ϑεράπομται ἕλιις. ἐαν σὸν ἀλλωμο πὸ 

λιωΐλίωασ. Αἴδλωσ. ὃ ὁ χορύσέβιρ ὁ 0 λέγων. λρλσίμως δὲ κέχρηται, τῷ Ρ' σιυδρομ μὲ τον μό: 

ΠΩ ἀλλὰ κὐὸ ἡμᾶσ δΡΜ αὐτὴν “βάγοισ τρόπιν. Οἱ ὄμσε δέσώ. μόνον Ἱναΐ λέγων. Ῥ 5 μϑὴ ἄλλων 

σὺν πο ιϑναν καΐι ἐρ αἰδγκου ΡΝ ὑποῦπῶν φόσυμωι σὲ δὲ μιόνον δώστο τῷ ξύλῳ. ὅδὸς δὲ δὲ -- 

μὰ τιρίου ἐϑΆοννΝ ἐν “ποϑομἀϊείω λέγουσι κοὺ πυδυογάβίω. δγώξομιοι! δὲ ἀνὰ “ ρήσω ἐπρόηθ ̓ 

λίασ. ἀεῶνα εὐσήσομαι Χρισυῦ, Θ ρανϑϑο) ἐκ αὐϑσδγοραμος ὸ ὑποπόδιον: δασον τοὶδέ ὙΡΑΝ, ἐκτεῖ 

γέ ται. “παλιν ἢ ὡσ' βυρσνατὸλισ' Ὥοῦ το λέγ Αλλωσ ξαήνον ὑλεγον Ὁ τύπ]εν.. ὦ 3αίνεοῦς 

ΝΣ ποίσειν. ΟΦ νοὶν οΨ ἡβύρσοι σὺν τυ] ομϑρα διαφφθαιρμσεταῖ. ἰδῃ ὡσ' ω ὡσ' ̓βυρσειξ τὴ ἀσπεῖλῃ 

τοὺ α κύχεῆ). «“θιὺ τοὶσ' βύρσαις ξύλοις τυ ΕΙΨ ἀφοϑοίσιν ἵναποιλιὶ ὡσιν (εἤνοι ὴ, ἵν δγαλάβοιον 

ὐλερῶσ' “τῷ ̓Φαρμάκου. Δερῶσε δύλαικομἐϊα δὲ ἐρῶσε: ὁ γουλ ἐκ δέρον μάλλον “δ μαγόρων τί 
ἡ". «ἔκκδε ρὥσεφησιν ὅντε ἀπὸ “Τῦ σώμαιρ: σῦν, θύλαικον ποιῆσοα εἰς ὑποδὸ ΜΌΝ κὰ λέμμωετοσ. 

Διασποοτῖ αλάυϑήσει. ἐκ τα ϑήσηι χαμαὶ, τοὺς τ βύρσα ἐκπείνογτες ἐπι τῆσ' σ᾽ ἵνα μὴδιυνοῖτδιν 

τὸ Δ᾽ κῶς ἐ λλοινὴ᾽ ἐκ τῆσ' ΡΝ ἡλίου “-αὐὐσεοοσ'͵ πκουτοι Σ ἀκ ὧν “πῦτ ὧλ οΙς καίακ ρούοντεσ, ἐκτείνου 

σρι» Αἰ2λωσ. χαμοὶ ἐπὶ ΞΡ πο λων ὑβέδε ρὸν τὸ δέρματα." εθμμεό μεμα τέκ σοῦ: περικόμε 
μιαίϊα τοὶ ἐκ τῶν απ ογειρὸν περι πραγ τ κριῶν. δὴ δξόλεταιλεγάν τοιοῦ τον. τον τέσεϊια 

Ἵ κμῈ [ρον σου ἰμοψω ὁ σῶμα ὡς μάγθ ρος δὲ λέγει. Τὰς βλε φαθίσασ. ππρρεπαιγραφλτὺ σῶμα. 

ΠΝ τσ ὄψει Τοῦ ἀλαντο πώλου ἐπιξαλὼν ποὺς λέϊρασ' ἐμυτιῆλει δ βυρσῶν ἔαρ ἔργον Ξ 

διρμάτωμ ὠπομαόΐζεν ποὶς τρίχας ̓  ὅτιπρῦδ' ἊὋ ῥα 4 ἥν γῶν δέομτοι. 

Τὸν πρηγοριῶναι «τὸν λεγόβϑμν γιργιρεῶμα πὸ ρα τιρνπέον δὲ εν ππῶσι τῦϊσ' αὐτιλεκῦσ'. ὅτι 
» 

᾿ἀπὸ. 



Ϊ σππεῖδ .. γ 

᾿ ἣ ᾿ς ; Ψ  »" » » 9 ’ ᾿ 

Δι. Καὶ νὴ δ᾽ ἐμόκᾳ κόρντισ οὖ ἢ ᾿ τι αὐτὸ τῆς αὐτοῦ πεχϑεδ 

᾿ ἢ ἁκάτεροσ' αὐτῶν τοὶσ' ὀνό 
; Τῷ πού αλον μαιειοικεΐς ἣν κα ναι δες 

ΐ Εἰσσῦούμ᾽ ἀπο ̓ ῴδοϑεν. β ὭΣ οτῷ τὴ δῇ ἐνροίς 

ο Τὸν τλωῆαν ἐξειραντεςουὺ τ' ωμ καϑαίρεν κῷ καδ 

Τοῦ ,σα οἢ με δ ὑκφνδικῴς, ς ζον ἢ δρμάτων τὸς 3: 
ΕΡ' γέ " γα, οὕτω οὶ τῶν μαγεῖ, 

ἐλ τος, ι φωγ, Ἂ τέμνειν κὺ σφά-- 

Τὸν πρῶ οτὸν οἴχαι λαζᾧ-- ζ4ν εἰσιὸν λιιιμὸν πὶ ρέμ 

Χο: Ἦν αὐααυρὸ σε ἕτίρ αϑὲ ρίμοτε ρα μαία. ἰἰνρὶὴ " ἕβ ὀρνῖ 'φέ 
͵ 

ρυγξ, ὧ μ" ἑάγέρῶ ὑξοφε. 
Καὶ λογὼν ἔν“πὸλῴ Μαγρμϊεώσ. θωϑοισι πο οἱ 
τον αουοδῶν αὐαμδέξερον» μάγφροι 'περονιίλοισ' τὸ ἢ Ῥ 

Καὶ τὸ πράγμι' οὐκ. ἰώ φλοῶ ρονῶδ᾽ γοἱ ρων αϑολαψτε συμαῖα,, 

καΐανοξιν εἰ χεολαζῶσι. .γ((7 

λαζα δὲ, πίθος ἢ ἕὮ γίρων. . 

Α ϑοΣ Οἱ μαγᾷ ῥϑ! μετὰ Ρ ἀποσφάξαι τὸ θ ρἐμμαῖα: ἀώϑωσι κρε μκαν αὐτοὶ δίωτο “πω Πάλε 

οὅτως ἐκδέ ἐρῶν. σιυνεΐγειν ) ὅτις πἀϑρέμμικί « ιὅτομα. ἰαὰ ταῦτα οὗ φασι; 26" ἡ απ «λ ἐἈβα, 
λδν σ᾽ ὁεύμα (ἃ δανῦϊβαι πρὸς δέξθραι τίἰωνλῶη αν- ἐλάραντε; ἢ ἡ αὐ7ὸν. ὑλίαν σειντες αὐοιασι 

σούν τεσ. Σίιι ψάκεϑα. ἐππιενωσομεϑε. ̓ αὐμρικῶσ ἢ αὐτὶ τὸ αὐωαικυλύτωσ. ἅτε τσ γλώτνσ' 

προεξφρημδμες καὶ μιὰ ὑμυποσι οὐ σησ' πίω ϑέαν. Χαλαζᾷ.: τοι ὀχιλαρὸσ ὅζι. χορὸ εἰ ἐχιλαζᾷ ἐ ε 

κ{. νόσημα δὲ τού δ : ρυμμάίτων. ὃπῷ ζώντων ἐδ λανθανᾳ. ἀ“ποθανόντων δὲ τοὺ “πιβνομὲσ 

νων Φωνι ρὸν ἥμε τοῦ. ποῦῖσ' σαρξὶ ε δὲ αὐτῶν αϑαμέμινκία ὦ ὧ δἐμπέφνκῳν " ὁ χολαζα . 
Ηνὰ ἄρα πυρός.δ) ππλὴ ἣν «μὐπειϑέσει, “περίοϑυσ' τῷ χορου Ὁ ποινωνιἰιἈἐ ] ἀκωλος ἐλουσο βίῤῥνομας 

πρῶ τογφούτερον. «σοὶ δὲ λοναπὲ δ ἐρῥνθμα, Α λλωσ. πὸ ρων! ἡσ' κοὺ ἄιϑεσισ λθρον ὑ προβόγκὰ ἐκ 

κώλων “πρλωνι κῶν ἐπιμεμι πκένων κριτικ δὶς ἐπα. ὧν ὃ πρῶυν τρίμι Φομ αἰιαἼαλικῖον μα 

ϑαρόν. ̓  δου τερον δύ πίον ἀκαϊάλινιτονὶ ἐκ γμηνῶν ἥτοι ἀμφιμαίνρωρ. “ Φ τῷ δμιοιὸν 

“τῶ πρώτῳ ἐκπερατείκεῦν: Κ πέϊαρτον: ὅμοιον Ὁ πίμη ὃν ὑμομν Ὅν διυτέρῳ ἐκ πτώωνος ̓δΚΡΝΗ 

ἰκοῦ ὁν ἁτὰ ἕξ ἃς δύο. ἐν εἰωϑέσει δὲ τῖγοι δύο Ῥ γαῖ καὶ πέράμεζοι κάϊαλικτ κώ, ἀρλτῳ! πἴλακορω 

νίσ. ἐξᾶν: ὴ σύξημα. κατὰ περιίκοπὴν εἴχων ὁμιδι .: τα ὶ ἑξῆς φία κῶλα “Τὸ χορ τ οχοϊιαὗ ὧν το 

δὐοδέμεξα ἀκαϊληκτα. ΚΙ μϑῤκ ταὶ τί τέτα (ρτηρ. Ψ δὲ κατοὶ τέ ίτον ἴαμβον ἕλοντα Ρ 

“ Ῥίτον κατα ληϊοτις ἐφϑημωμε ρίσ: οἱ ἡ ἑξὰς τούτων δϑοσίλοι βοχαιθοο τέράμεβοικαταλί, ́ 

πτίίο!. 3 δὲ ἑξῆς τὸ γοροῦ τ κώλων πὸ (δὲ. ΓΕ δωκήυληνὶ πέράμεβα τὸ δὲ ὑγ: Ἔ. βολὶς 
τεβαμιβακαίαλεκῖι καλΖΛδ π ἐξ Δ ἰαμβικὸν δ μεῖον ἀϊωατοιλαίωγν: δε ὅμίοιον ἐἰισγῖο 

γκθουλτάμξου ἐξ) ἢ »υτωνἐν᾿ ἐκθέσει εἴλοι δ)οϊαμεικὲ τεράμεθοι καταληκτί οι ἐπὶ τοῦς 

εἰπποϑεσεσι θα ράγραφοι! ἐσαὶὸ ) τῶ τέλῴ κορωνὶς. Αδλως. Απὸ οὐδύξου, σύγειθίσιν ὑπειλήφαμδρ 

σφόδρα. “πὶ γα Ῥδύονρπυ δ ἐκ συρώτερον. ΟἹ σφούρότερον,, ὁπὸν αἡτίω ἰλέωμο αὐαίφειαπις 

αν " ὑπεριήι ἐντισε ναστικῶν. μὴ διὰ τὼ ἴα “1 ηθίντος ἐππιείεεναν, ἀλλὰ δὲ ὑπερξάλλου σαν ἑαυτοῦ 

πορεθίανν. τίῳ νικίωἀποφέρεοϑε δονεέι. ὅσον δὲ τίω νἱκίω ϑαυμαζᾷ “Το φενικ οι τος, σοντιῳ 

“τῶ ", Ἧ ηδένγσ' ϑαυμαζέ τέ αὐόρεαν. Ἢ οὐ γον ὃν α «Ἀλανηρ στώλοην Ὑσαστον ὅσυν ἦν ἀλίωνα πο 

μηρὸν ὕντω Θυύλε ται δέξαι. Οὐκ ἀρὴν Φλαῦρονο ιδιομ οὐ ,φαῦλομ. οὐἰι. ἄχθισορ ου ν δὲ πενρὸρ 

ἐδ, ὁ πρῶῃλα. οὐ δὲ αὐόψτογ. φαίνεται τυλιπεὶ ὁ τεορθυδοίκ μοῦ μηδ ρᾷ “ὸρ κλέωνα δλο ζδ: 



“ τὰν ἃ - 
Αριξοφ ανουσο 

᾿Αλλέσιϑιἐπίμδρι ἃ δ Αἱ ἐσιϑ2 κοὼ τρόβ4ο. 
κασῦ, δ. μα ανας . τοῦτοι δὲ ἡξπς οΣ ἐδ 

τρ' ἀλλαδτοπῶλι φιρὶν. ̓ Μηδὲν γεν ᾿ κέζῃς 

ΕΝ ὁδὺμϑροσ ὁτιπρόσικε! Νιὼ δὲ . λέ πο μέσο ζ.. 

τοῦ ο κλέωμγι ἡ’ "ἢ "μϑίῳ. ὡς οἷ βὺμ ὶ μα λαίξῃς οὐὐντὸμ ὃψ“Τῇ ἢ προηβολῇ,, 

Καὶ σρόρφ- σροβάδ' ἐργκλᾶ Δήλὸμ ν δὐρισεῖς ἀγὼ 7ὲς Φόηρυ ἐπόφουμιαιτξ 
ον κναθικὸν.: φησὶν φιΐι, 

αἂλα ὮΝ ὑμωσ οὗν τοιζτοσ' ὡν ἀπσαρμταηὸν ρίον, 
πεείατε αὐτὸν ρι5ρέφε. οὖ 

ἱ 

το γουὴ οὸ τοῦ ἐργιλθου τὶ κΚἀτ ἄν Ἶρ ἐδοξεν ἔἰνου »τολλο δ ἀμὴν. ϑέρϑδρ- ; 

ὕργν. Μι»δὲν ὀλίγον πφ Νὺν δὲ τοὺς συχυσ ἐκ ἄνυσ' ὥς ἐκόϑεμ ἡγε, 

γράφεται μηδὲν ἱλαῆον ἐνέύλῳ διίσοις ; αφού φικ φτρσίϑρ βουλετρόνν 
ὐῤῃῃ ἬΜΟΙυ οἷν, απέντται Με 

γλα καταῦτοῦ ποίωὰ ΚΛ' Ουδέδοι χ. ὑμᾶσ, ἕωσ αἱ ἡ ζῃ ῥβουλδντήριον . 

μυδὲρ οὐπελὲς .Νω κ᾽ Καὶ Ῥ δ 77 δϑάμῇ “ρὸ σῶώγρυ μααμκκου, Σ καθώμϑρον.--: 

ἔχεται μέσις. νιῶ δὴ ὅκα χριῶς δὲ “γος πᾶν αὐονδεύετοι 
ποαληοῦ μῖσις αὔξυτοι. κα 

τοὸνπεαπί λυιίσο Φησιμ- ὁ με Κοὺ μεϑόρησί 70) χώμα 

σαφορα, ἮΝ ἘΝ “πολυ Τοσ' τοῦ παρ κότοσ:--- 

ὁντῶν δῇ μεϊαλα μβανὸν Θε: ἔτισε μὴ μισῶ. .)6} οἰμίρμῳ κραγ] μου κωδϑον 
σωρ ἐκ τῶ κρθήονθ) 

Ἄδρολδβου. ΩΣ: αὐνῳὶ μα 

λάβε κς. ζαν εἰ τῇ οὐ ἊΝ ἡ καΐ «γορίσαι χοῦ ἀϑενη ποι ἔσηισ. Αλλίᾷι ὃν ἁμῶν Ἢ γορηρυπέςι »»ὺς 

ἀλλογρ! ουσ' καμάτου νὴ πόνουσ, οὗ τοσ' 7. ργῶν χκοὺ κούρπον ἰΑϑροσ'. "οὖμι (ἥτται δὲ πρὸσ' τίὼ 
σκύλον. «κοὺ ὅτι μετ “οὐσ' "εινδευϑουσ' οι. τοὶ πολλὰς ταρλοιππρίασ ἃ ας ὑπέμεινε δεμὸ ϑένησ' “πϑ 

διο ρκὼν "σὺσ' εὖ σφαϊωτηρίᾳ, μιδὲρ ὃ ῦ κλῶων “πηνησοισ'. ἀλλῦςερον ἰφἔτοι μῶ ἐλθὼν, τω γἡμίω 

τίω ἐπάνου παρελόμδνο ς, αὐ τὸσ' ἐπεγράφι τῷ κιτο ρϑώμαί. ". ὧσ' ὅτις ἀνώμων αὐὰρ ἐπούσ 

κι ἁμιτῶ ον, “τοῖισ' ἄλωσ' ἐκβαλὼν, ὧὸΡν ασείροήαι πωργὸὰν " προπυπονακότοι, τονσκαρ- 

“πρυσ' ἄβι οι! ἢ πορίζειϑειι. Νὼ δ τοὺσ' σοί χυς' ἑξῆς ἀπὸ “Τῷ ἀμ: ἐν ὠνόμασε γκὺσ' τοὶ περ λῶν, ̓αἰπὰ 

δ᾽ οὐ ἐχμαλώτων οσ' ζῶντα σ' ξεν λακεσκμονίων καπεαπιγγολέβθρος ᾿ κλέωμ στοὶς ἀἰϑηναί 

οἱσ. ἐμιπροθεσμως Ἰγοδ. Φηδν ουμὦ τουδὶ αὐνόρας ἑκόγους οὺς δήσοισ' Ἰγαῦδ, ἀφέναι Δι οι ἀπὸ 

ῦσοαι δγαροξνται. Αἰπυδύϑϑομ. “πωλῆσοί!. του τέσι λύρα -ἃ γαὺτῶν λαβᾶρ. Μακκοᾷ. 

αὐονταίνει ἐν ἔθ ζῶν. ἴφα ἐϑνὴ ὅτι ἡμμαίιω ῥα ἡν. Καὶ ραῖινε κωδν ο(ν. ἰιὠδιὸν δ ῥὁὰματοῖς 

ἐρίοι δὲ Ρέωι σκθυαό ο ῥϑρον. ὡσ’ οὐουρατέω ὃ ἢν μέϑυσιν διαβάλλει Ἣν κραπῖμον. ὁ δὲ ἐιρατῆνοσ, 

κοὰ αὐτὸς ἀρχαίας ἱκωμφδῦ, δισ’ “σϑὶι ἐς, πρεσβύτερον ἀρισοφαιϑουσ’ τῶν ἀγαιν ϑύϑοκημον. γδοῖ : 

μίω οἷν Φιεν ἐσ Ἵὰν οἰ! ἣν ἰεράΐτνε κωδγον. δφτεμν 'κατον ρὲ» εἰκῶνον ὀμάσε Μισῶ. ὅπερ π- δὸ 

κα ὦ ἄροξῳθ ϑὲς ἐκᾶνος κοδγοι 1:ἀγωμίζε οϑτἀ ρσοὲς κὴ "ἡ συγγραφφν, “πώλιν γάφο δρἀματίωσυ 

πἰρίω. ἐς αὐτόνπε δε μέθεν ὀβκομομίατε ἰκελφαμ γιαυΐῃ. τίω δ μω μωδϑανὸ ἰιρρυτίμοσ' ἐπσλάσοιτο 

αἰὐηθὺ θναι ̓ἀρεήνμτ 6, ἀφι σοι οϑτΣ σιμνουα σίου “Το, σωιλαιτρροφλεν (δια ὠσξναύτοῦ δκίωλαν ; 

γένει. Φιλυςὴ ) περιτυλόνποις “Τῦ Ῥκραῖίνου δέος μνδν προπετέρ. περιποιήσρορ. τῆς ἴβρασ' : 

ας γωπᾶν" τίω αἰτίαν. τίω δὲ ,μὲμφεϑοι αὐτῷ! ὅτι μὴ κυμῳδεῖϊ. ἢ ἢ μυκίπιορρλοίζοι τῇ μύρῳ, 

μηδὲν δὲ χρον “πολυμαθίασ' “φείμον, ἀλιποὺ “γος Σ πρντήδοια δ ' "οἴ κθων ἐΐιλ ἔξαήα, θένοῦ τούτου... 

ἀἰλλεστω 



΄Ὦ 

ἵππεῖσο. 

Καὶ Διδασικοὶμ ἐπροστάδειν μόρσὶ ευβίεῳίανο-- αὐϊπαράορέψαι, βέλομα 
εἰς Ἂν λόγον πρόπερονὶ ἐκ 

Χρώ σοὶ παῖντ' ἐπὶ -αιζοίτε πράγμασι γυσ πρὸ; ἑτέραν γωοίκαι 
δΔὼ ροδοικοισιν ἐπβρϑεσιν ͵  ἱζων-. . ᾿ ἐχιν ὃν νοΐ, και ὡσ' ἔν 

ἕξι ϑε φαώλω: ὥς πιρ ὥρε ἐκξαΐλοι; τίῷ «ἔθεσιν. πρὸς ἑσπέραν ἀλλᾶμα μὰν" 

Αἰ σοεμι δ τᾶν μόνοι, πῖνε “νοὶ συμφοραί, δ γάρασ. ἅμα “μοι δικᾷ 
οὐδίην ταῦ τοῦ πρότερον "ἢ 

Τὸν ἰουλί ουτ᾽ αὖ οἷο μιουϑήρον τοῦ παν βοπίσσην: ις 

Ηϑέμτα νὴ προεῦμα δὰ νὴ Ω βακλέβαιολοριέ σι - Αλλως. , ἐῷ 

Κλόυγιμ ̓ὑπερβαλεναν᾽ οὐ δείρμα Ὃν σε! δῦ. Κομρδίας ποινπὴς πλιιδδινο 
“σνων ὼς ἡ ἘδόμρΘμ. ΩΝ 

βίκν ζιυσιν ον “τῶ ἰωρα Ἡβὸν 

κῳδγον. Ἱναϊεάῖ ασήπωμμι ον ουροῦντοσ ὁ αὐτοῦ. Μο ρσίμου. Μέρσιμοσι Φιλυκλίουσ “τοῦ “ποι 
"Ἱοὺ ἡδς, πραχφιόίας πριητὴσ' νης ὅσ. σι δὲ κῷ ἰατρός, ὡς δὲ μοχβηρῶν ὄντα αὐτοῦ ἢ σαι 

μάτων εν ἀρᾶς ἴϑηκε μὲρᾷ Ω͂ περὶ πείνπϊτὸ ““ἄσιν. ὦ ἐπὶ πρέσιι προδοσίᾳ ἐδεϊαζόμδρε ἣν καὶ 

κίᾳ: μετωφορικοῦσ. δὲ ἄλεφε δ νόεμια ἀπὸ χρὴ Μελιασῶν. ὃ γι λέγει, "»ιοὔγῶν ὄδιν.ὺ ἀγπερα καῇ 

μέλιοσά Φησιπεῶν αὔϑοσ ἤρεπνται οὕτω κὰ σὲ Ἣν τὴσ πόλ ἐς πραπμάτω , οὐδὲν λανϑανᾷ. 

ὥρτεμὴ οὐκ. ἀνόόιϑαι αὐ δ᾽, πρόδούγοι. Ἑ Ἰϑε Φαύλας. ἔϑε ἐκ τοῦ ἑαῖτν. - ) οὕτωσ δὐλερῶσ. 

ἐπεὶ μὴ δὲ ἐλιαίσας εἰσ' τοῦ» δίξεσ προιλϑᾶν δἰυλίων ἐδοξερι οἰδοκ μιᾶιν ἐκπών περὶ σπύλον ΠῚ 

τορϑωμάτων. περ δδριρῶοπερ ἐπέ τυλασ. ἀνργᾷ ἢ ἡ τῷ λίξε τῷ ὧρες κέχεῦ. ὁ ῷῷ Υ κα΄ 
μαΐῳ κοὰ ρνῳ, περιγν ἐυϑοίτινος, τσ “τὸ κάμνοντοσ' γσϑὼω “μασ' κοὰ προαιρίσεωφ ἔλερο ̓ χε ὸ 
δὲ δρᾶν ὡπαλῦς, τῆς πῶ ραφούσες τύ δ: οὐ τὴσ αὐ Ἵ οἴ; “το ϑὑρόμτος “ὠμισ' δ Ἐρν" ὧσ' ονκ. ἐμ 

νοϑρον τῷ κλέωνος ἰκατορϑώσει ντασ᾽ ἃ διεπράξατο. ἀλλᾶπλῷς δύρόντος Ἢ ῬΥΜΑ: Τω ὦνϑεν 

σιν» τέων ῥοφρ(ωὐ Πὰν ὡἢ πρυΐ αψεΐῳ δυϑέσοον αὐτρβεο ϑεσισ' ὲ ὃ ἀϊιολος ὁ ὁ ψωμός. Αἰ σαμι υἱόπε εγὶρ 

φησιν ἐσποξισοομεἴ σοι : σιμων ἴδον μίλος “νυ. “σῖνε ἐν-τοῦσ' συμφοριές. ἐκ σμων! 'ϑουὴ ἣ τοῦ Τότε 

νθἰ πουμοὺ δὲ συμφοριῆσ, ἐπεοϑ'λδις δ᾽ μίσωρ 3) συμφορά. τιν; ἰουλίου γέροντοι ὡς “πῶ 
δερατὴς οὗτοσ' ϑ ὁ πρεσβύτησ διαξαλλετω. οὐΐι ̓αφγὼς δὲ τίὼ ἡλιίε σα ἐν ποοῦϑει προσίϑηκιψ" 

“γαβολίω δὼ ὑαὶ τοὶσ' νεωπέροισ' ὄγοντος τῷὸό πράπαατιρ, μόζοναι τίῳ αἰοῴμίω ἐποίησεν ἐποιῦσ 

πθοὼ ᾧ πὸ πρὸντι ὄντι»  ἀσελιπόνειν κῶ ὁ τὼ το μιῦ του ὕβριζον πρόσερι. .ποίδοτσιπην δὲ ὃν κι μά - 

“ντῶ κοὶ πρραίς ρουδιϑμομ νι ανα΄πεϊθονῖα, τοὸ μιειραίκ ια. γῦτον δὲ δ οκρατμοῦ πυρῥοπίπην λέ 

γϑ» τον τίσι Κ᾽ φύλακα ἼΘ σίτου, ὡσ' εἰς Ἂ πρυταινξομπουρύλοντοι ὐῥνυσ. Βακλίβακλον 

ἐξ σκωι δὐ φαμῆ σαι ων διόνυσεν φιαθυμρῆσνει, θαι γονδὲ οὐ ἐν δγόνυσεν ἐκλοιω μιό μόνον αἱ ουπεέμ 

ἽἼκςΣ “πελέντως τὰ ὁρπα ἐκίγουσὶ ἐκάλεν:Σ μὰν ἀλλὰ τ: τοὺς λάθος οὐ οἱ μύσοῳ Φέρουσι 

μέμυῇ) ξεν φαν ησ' «μσιλλδισ, οὗ τως: εἑσιδσια ξλαΊα, πυκι μὸν περὶ σῶμα. Ἰςιὴ δ ρισεφανας ἀδοσ΄. 

ὡς ηἰκανόρορον οὗ πὴλ “δὶ τ λυσσῶν περᾷ. 'φιοὶ ὲ ὅτως βαίμλρισι ἱεφαλὰσ περιαυϑέσιν ,ἐσέγαρ 

ἔω »ῥὴ βρυ πότνα, δῳ ὁ γάφῷ, σπαννίσοι. " ὁ ἀϑέντην περιὼν ἄσιω ἐποῦηο ἀϑύτοι ὁσίλρρ ἐκ ἀ πειρτέϊ. 

Οὐρυμύπερθελᾷ ϑάναι δείᾳ, δεταλῖ ἃ «ἴλοι δ μκοιοι δῆς ἄνω Δ. “ὧν πελρυταῖος, ̓αϑὰρ αν ἡδέωσ᾽ λώ- 

βοι γον, ̓πεθείους πρλα. ἐφῶ. δ) αλ᾽ ἔξω ψινϑυϊοῦῆα. ὑπιρβαλῶϑε δὲ νι κ σε. ἐς μέϊαφορασ 
»Ἤ σριχόντων. Ι 



ΞΖ ΠΝ 

"- 

οι 

4 Π ; 

Α οριφυφειμονς.. 

Η ὐποτεϊγορμιίον. ἀγοραῖος Ἢ ὐπρτ' ἀτὸ δραύσόνδ λα: χυσισιπα ραπι οἴ ίδ: 
ζαδ  ἄρντων εᾧ πῇ! ἀμ ρᾷ 

 ᾿ὼ ἐντῇ Κ΄ ἐθυμιλισίᾳ. 
ἕλε ὴ σὸν κονδύλους οδ Ηνολθ μὴν ἐκ πα δύων μα αιρμόδων τὸ πληλλε, 

᾿ ἀλλαυγσώλις χὴν ὁ λέ ᾿ ὑπιρθαλᾶ ϑιαάσ' ὁ οἱ ἰὁμἼΖνισιν ἢ μα ἐπην αν 

γῶν, ἀποτείνε ται ϑὲ πρὸσ' Α» ὁ μαγδαιλι ἄ;σἐΠ δ ρῦρος σους ἐκ ϑαφέρην: ! 
ὃ" ἰζλέωνα νὴ φιοὶν ὅτι 
οὐχΐςαιρ ἐκῶνοσ τὼ δὲ, ΚλιΑ͂ καὶ μαϊϑαλι ὡς πὶ κύων ὦ αμηῤνηρε, τῆν δι ὅν 

ξαν ῥᾳδίως ὧρι, δναὐὸν Κιωδσ' βοραὺ σἰϊέμϑῳ σφ, μεαΐλει σϑκυνὸ κιφάλῳ 
κοὸ αἰνὸς δὐδοκ ἔμισε τρὼ Αλικαὶ μὴ) δ᾽ αὐ αν ̓ἐσλωικόξαλα ταρορδὺν ὄρ. Δ 
“πὸν. ἀλλὰ πολλά ποιίσεισ ἐξυπα ᾿ 

τϑὴ ποδλοὺσ' κιγϑιύαν ΓΝ τῶν δ Ῥὺς μαγεὶ ΡΥ ἐσιλέλωρ Ῥιουυ ΤΊ. 

πὶ δὴ κατορϑεσεις κα πὸ Σκεψαιϑεπταῦδεσιλλ ραϑ ὡ, ραψξα: υπελιδῶμ. 

λέμων παλεήονας αὐνι ἐμὲ Οἱ δ᾽ ἔβλεθον καγῷ ̓»ρσούτῳ, κρεῶν ἵκλοη ὅν 
δ ποὶ “περὶ ἀϊια μάνα! κοὶ ἃ φέρ γε ττν ἐλεήμι Χο διξιώτωτοι κ ῥέοι ὡς συφα ογεπρούμοήσω 

σε, δραἴνγῆσοο φθάσας. 
ἄλλως. 

Αιἰποτείνεντωι πεὺσ δὲν κλέωνα ὁ ἀλλανπο-αιλιδ'. ὅτι ἐκῶνος μϑὸ δὐκόλωσ' ἐρραπήισεν . αὐ -τ᾿ 

"ὃς δὲ πολλὰ καίιο τα ϑήσοισ' (Δ ὐδρ νϑεῖς τῳ! μαιγφρίῳ. Απὸ μαγόκλιᾶρ. δἰσπτὸ ὑϑὐπιλῆς Φο 

φῇῆσ' 0 ὁρμῶμϑρος. “μαγϑωλιὰ γοῦν, το χω «λῴεπων ἀποόλλμια. Α' Ἄδαν ἡ 2 κιὺν 70“ 

Ὅι. ὑτισ ίω Ὁ ζοιὺς χκοὺ λέποσ. οὕτως δ. ὃ “ποιη τὴσ' ὠπερ: αἰεὶ γίρτι φέρε μειλὶ πα πάϑυμοῦ “με- 

πὸ γα Ἃ δᾶπνορ, ἡ Ὁ σοὶσ' «πεψώντο κοὲ ὸ λισπῦσ' κὼ “""ὶς κισὶν ὑπέρ ῥιπή ον. Αλδλωσ. 

Τὸ σοίς.ὃ δἀπομά Πορ-ταιὸ μάγει ΡοΙ, ὅπ Ρ ἐκώλοιν χρόμαιεβον. ὃ ὃ ὃ μετ πίω ε ἐργασίαν, ἐπερρ πῆ: δ 

᾿πϑισ ἰουσὶν. Κινοϊκεφάλφῳ. ἑαυὸν ὁκλέων λίγα ἰωψοκ ἐφαλον» δεινὸν ,υαιϑαίρῳντον. ὁ ποῖος 

ἰῷ ὁ πε ρῇσιόσῶι γερνονόῖο'. "χευσαωρ σέ σεκα  τρικέφαλον πιρνονῆβοι. Αλλωσεῖρ' κυὶσ κὲ 
Φαλὰρ" ὑχεντι υτου τίσιν, ἐ "ἐμ πρλκλέων": ἀφὴς δέ προείρηκα τροφλς,κυοἰκέφαλον αὐτὸν εἰπε» 

δον ἱπωμὴν "δὴ αψοδῇ καὶ ἄρτι κΤ ἰὸν. ἐπεὶ κοὺ “ὸ ζῶον, τοιοῦτον. ὃ δὲ λέγϑ, τοιοῦ τορι. ας 

διόν τέ φησὶν εἰ ἰετῳ ὃσ' φοφιὼ ἐϑίων, τῷ ᾧ ὁμογϑνέ ὁ μοξόπῶωι μάχμϑαι δρανοῖ. λέγ δὲ κων διον 

“πονηρῳ οὺ διεύφ, Κόβαλα δὲ. συφι (σμαιῆα παπῶνου ργνμαῖα. κλέμμαῖα, οι κοβαλείᾳ ἡ προασοίν 

"»" αὐτὰ οἐπεύτησ' “παιδν ὦ, δικόβαλ ὑσ' ὁ ὁ παν " ̓χρυβδμοσα ἄομκε δὲ σαμώμψνμον {7} βυμολόχω, 

Αδλο ρος δϑυπέρῳ ἀτϑ δυσ. οὐ πὸ ὥσ' εἶν οἰλέγοισι ὀυμιολόλον πινὰ κὐὺ κόβαλον Μομιξέορ Ἂν 

δε ὀγυσον: ἀρισαϊέλες ὴ «ἰδφυτέρῳ ζώων ἱσορίας δνὼ τὸν Φισι μόβαλορ δι μεῖην Ὀνῆα »ἀϑρορλου : 

ΛΑΩ͂Ν «λίσκεοϑι: Νία λαλισῶν. “πιροιμιῶφεσ. δ ὁλόκληρος Μ᾽ δ, πὶ ροημ  α Ἂ λειίμϑρομ: 

ἴξιν ἑαροσ αῷχϑ' δκᾷ εἴρπως ἁμα ζρ ἔαρι Φαίψειϑοι χλισῶν. 
Οἱ Αἴρλεπον"ΐ ἑώρων. ὑπὸ τῆσ' πεθιε ρήασ' ὁβαγόμϑρα τὸ εαρόθα, τῇς θέᾳ ὸρ νϑμἱῦ πρὀσεῖλρν, “αὖτε 
“Ἀλισὼν περρανῆ τσεποὺ: “κἀικείνων “περί ὁ οὔτοι πον βόμων, ῥ ῥάσον αὐτὸσ κι Ω κίεν. 

Ω᾽ Αβιώτα τον κρέασ. "ὦ καὶλλιτον "δὲ συφω τὰν κρίασ διὰ Ὁ καϊοῦνον κι᾿ φονδι καὶ ἐ5 

δεϑι χειρὶ ἀφ ερλοϑνιι. ὐτὶ ὦ σε τα τε αὐθβωπε. 
ἕμῷ 

ΑΔΕ Ἐγωγενὴ Ῥὺν κονδῳ λχς ἢ δοτρδλοὶ δὰ" πὶ φρῦλόις. Ὗ 

'' 



᾿[ππεῖφ ᾿ 

ὦσαι ἀκαλήφας ἐϑἠωμεηρδλιλίσινων ἐκλεή ἼΣ Ωἰιπεραϊιαλήφας 

ἃ λ'Καὶ ταίντοι δρονὲ ἐλοῖν ,ϑαμόμ γ ιὀδθιῶϊ ἰδοι Ὡς αὐπώ “ΚΜ, ἐοταψησ οἰδοσ'. 
εὑ περ τς 

Απραρυπτῦ δος εἰς τὸ κόχωμα νυ σϑεοὺς ἀπώμνυομ χὴν πῤϑχα. 

ὧετ᾽ ἐπὶ αὐν Ρ ῪΝ εὐπόρων ἰδῶνμε τοῦτο δρῶ »Το λοῦντωι. ἐμνι, 
ὄυκ 9 ὅπσως ὑπαῖς ὁδ' οοὐχὸν δῶ μον ὑφηηροπευσε!: μόνϑυσε δὲξρ ἀ- 

Χοιδυ μξιωυίβα λὲν αὖτ᾽ ἐτορ. δῆ όμγ' ἀφ᾽ οὐξυνέ πω" πρίονα 

: ὄχ ᾿σιύρκφον ὑραικωσ,καὰ κρίασ ὁηρὼ κῬσ' ἔνχι Ν- “τῶ αλλανγοπώ 

Κλ. ἐγώσε “πεούσω που ὑϑράσους: δμαω δὲ μάλλον ἄμφω: , λεχρτίω ἀγλέ 
, ψοιϊᾶνψ. ὅτιμιλοπῆς Ἐξάμιλοίρσοι λα μπρὸς δε κρὰ μέλασ' και ϑμεἶσι' οὐβδμορέοια 

δ μϑαγ" 5 βο 

; πεῖν. ΠΥ ἍΜΟ δ, 

γϑυπων κνάοϑς ποιξ! ὅπε δὲ πρὸ αλιδόνων ἐπεὶ μυτὼ τί ὁ χυλιδυναζἝρωτοιμὶ κυνί δδω. Αἰ Ἄλωσ. 

ἀκαληφνῶδοσ μύασι σ᾽ ἀριςυπίλησιον ν χειμῶνι δὲ ἐδϑόιμοι ἐόν. (ον δὲ ἀδορᾳ ἀπόλλωτοι. 

 Α͂Ι ̓Ἄλυσὶ :Ἀαγαρδηϊβινάγς νον ικλείτοι δ ϑϑοαλααϊκάκαλήφι, ὴ προσελθοῦσαι ἴρ χρυ, Ἐρὶς 
μὲν σοιξιξοικασι δὲ τῷ ὥρα ἮΡ β΄ πρόγ 148’ χέλϑιι Αλλωσ: «καλήφε ανίδι. "οὶ " λεῤσαΐᾳ 

κϑὸ ἡ ἐϑαλυῆ! αι τισθι κογχύλιόνσι, φρείω ρα τησ αὐτομόλοισ, 9" " πίω δίμαπραῦια ρὸν! ἰῶ κα 

[ιῶσ' ἄδοντον ἀκούφν. ̓βουλοίμέω περᾷ, καὶ ἀἰναληφαις σὸν ἴσον χρόνον ἐσεφανωνϑομι. σοσ δὲ ϑὰσ 

λοι ιᾶσ' ῷ ἀρισοτέλισ ἀκαλιῷας ον πρόπῷ “περὶ ὁ ζώων. κὼ θεό ρατος ἐβδύμῳ Φντιίρων. 

Εἰσ τὰ κόχονα.κοχύννγποσ. ὑπὸ “αὶ νόδοϊον το ὰ μηρὸν καὰ φ κοτύλεσ "ἡ δι ͵ φκίων, “μέμνἢ 

ἡ ᾧι κοχύν; ον » σι ἰμνεἷςς ἱκατοιλαιμβανούσσιμα. ἀλλὰ συασίωϑοιι, δῷ τὰ κοχύνασ. οὗ αὐταὶ ἢ, 
τοὺ πύποαχὼ προχώναι “πῶρ ἀρλίσαῳ [αλοῦντοιι. οὐδεπίρωο δὲ ἐφετὰ κόχωνα, 

Ἐππβοπεύσει: "πρϑιπίσει προ: που πήσει. οὐκ ἀργῶς δὲ ἀδὴ ψμδοξο. πρόστογεν τίω ποιαύτίω ναὐήγαγικεί 

σιψιοῦ ἃ δέω σφασ)πινὰ ὁ ὄρηκομαι, ἀλλα δ ὐτο Ὁ ρα (ἃ προὶ δῶν κδὴσιιυτοναιπσλέον 5 ἄλλων δεινοῦ 

Αϑρον.δ) ἃ ὁ ἡῬύτων λυληρθότωσ' Φιοὶν ὅτι δι οἱ ογατηλϑὶ ἂν ἀδίορκοι . Εὐπεξμυτβαλον ἀπ αὐ 

᾿ προ ὃ λϑϑωρ, Φονβφὲν ἰῷ ὁ ἐἀπεβκσὶ μον. πα "πιόρκφουπτόλιν κἀν ταῦθα δ πολι 

Ἴδυο μϑβων ἰζαθα δ ετοι ὡσ' οἢ ἁρλορίμἑασ' δι κλοπῆς σαυκηκ ὅτων ὸ “ριούτων ἐῶν. διὰ τοῦτο Δ 
ν ἀλλανποπιῤλίω ὁγαπρύπειν ἐ ἐντῆ “ελιπεία ὃ  β ἡπτωρ ἔφησε Ο πρυηὺς ὄκιν: “τοι τίω, 

μοχφιθίαν μευ Τῦ) οὺ β'νγπίρίαν, (ιν ἀντῳ δείκψισι τῷ Ῥόπῳ. δ. ὅτι ἱμευτέίο ρυ ε κλύῃ [ων 
ον "ἴρ ὀκῖεν κρέα, Δσοιῦποι ποίλινοιῤηβόίϑεεν, ἃ διαβλᾷν ἐς ἀσέλγφαν αὐτὸν ελφώ ὡς δέσποῦ 

΄ ̓νλίπεῖαν τοῦ ῆ' γιυτοικῶν σπεύϑόντοι. Καθ) έσ. κἤγεσκϑυασμένθν, [μαϑεξ ὃν δὲ κυθίωσ' ὁ χαΖ 
λαῦ τῷ ἀρὰ νεώμ ὑτέανχοιῦτοι δὲ προιφόύρω; ἄρινκον ὁ κλέων. ἰῷ έσφοῦο᾽ τ γἷς λόρις. καθϑεσ. 
ὃς τρανὴ “τῷ ἱαϑφμῆνϑ πνέων ἡ δὲ Ἀντα Φορα ἀπ 5 αὐέμων. Κι τέναλα ἢ αν δι. ποί 

λιν τ σοὶ δ μαχαμεσιί μέρ, ἃ ὦ πόντον γήσαις ὑϑλθουλῆσ' χύ ὑππὸν- δὼν δὲά ἀσπειλέι ἀϑυμλαυτοι ὰ μέ 

ζονα, δαὐηρδελϑι τίω ασουδὰμ Γοὴ ἁμὴβουλῖσ' τὰ (κατονηού. ἐμὰ δὲ αὐτὸ ἀτλῦσ' ̓κρὺ ὡσ' ὑσυλᾳ : 

ματίωυτου τίσιν ἐ-πῦδενὶ αὐαιγοκαΐφην, ασονδαΐῳ πρώπλαπι Φανφανιβἐνγύτῳ ποιὼν πίω ἑ ταυς- 

“τῷ ὑβαδαν. ἰὼ χᾺ φι πόλεως δυτυλέία ἐἐποώτοκαθέφηκ ε δὲ δα κινῶν οι ἤϑοξωδάν υικϑῶνβο 
λῇ ἃ πῶτωνπ ἐδ μι χροζφσει ἢ ἡ λόγῳ. 



ϑιν πο ΚΡ Κῶ, 
Δορςοοφανουσ' 

Εν" δὲ συτόλας ον ὁμοῦτα μάῆων “τὴρ πιὴν «οὗ τίω ϑώλα ἥαν εἰ ἐκ" 
γϑηύβεσιγρα 

Αλ' ἔγω δὲ συςεί λασ)ε τοὺ οἱ λλ οἴϑ“τοισ' ἔς ̓ἀφήσω. 
Φ.. "ὀγουρ ἀπε 

ποι. “»υπέσιν ὃ Κα τῶ κὔμ᾽ ἐ μουυστὸρν οὔθ, ον μκλαήν συμουκρα κελϑν ὧν. 

κατέθετο ἐρ Ῥ ἀλ Δῃ: Κάγωγ' ἐαντι “σκ ραχαλᾷ,τίω αὐτλιὶ ἮΝ φυλάξω ἴδ δ. 

λαϑπωγφϑάσοις, Κλιόνριμὸ πίω ϑέμεηραι κατα προὶ ει τοίλοιντοιηρλος 
ρων, τού τοποὶ 

λιν αὐαιρό μια τρῶς ψας εἰϑαναΐων οΧοαθρεοὼ “τοῦ “πῆς 
ππριρίει 

Τιυμίλ ἐἐξάγᾷ Ωσ οὔος δὼ κακίας κσὺ συκοφαϑγβαις ΄“πνέρ. 

Κατὰ κῦμεμαν - : 

γ' ἀφρηραρια 

τονξαυτουὶ ψ κυβι φε ἐρεοϑς. Κλάφνσεμακ γὰκελϑίον. μὴ ὅδς ἀρχέων ἀπικὲν. 

ΦᾺ σιωϑέσεων. ὡσ’ μακρὰ χοίράνσοι λέω καὶ ὀμώζφνμακρά. Ὁ δὲ λυγθιθρογ,πρόδελον -ζι" 

δὶ γωωὴ 70 οὐ σύν Φροντίσοισ ἋΡ ἀπειλῶμ ἀπελϑύσμα ᾿ κατα λάψωσε οὐ ταῦθα, κλαϊφν. 

να δύξμα φιλονφκέν κοὼ δγαλοιδορέιαϑοωι πεθὶ αὐὸμ. (θωθασε δ οἱ 0) θελπίονες, ἱαὶ 9 λοιδὸτ- 

ριῶν ϑῆϑῷ ρομᾶν ἐδ ἀῆό ὑψων - Κᾷωγ, αὐτεπποιραγιλᾳᾷ - εἰζισ κε ούηρς το οὐαί, 

ασ' ἐμιγημόνϑυσενε ᾽ 'ναχοὺ, αὐηδρμόνον ἀπὸ χὰ θα λαϑοτης δοκα ἐςείζεοϑς. ὥςπερ κοὰ ὁ ἀλλανηραπιὸν 

ἀρῥᾷ αὐπτλίαδὲ λέπετοι, τόπος: τίσ’ “Το Ἰπλοϊουεῖς ὃν : ὑσυρσωρόδετω ὀρτέιϑςαῦμρνἀ 
Δλαλρῦ. οὐὰὲ ̓ 

Υ ἰιόστ' ̓ἀμύτϑι Ἵ χϑλωπλίαφαντ τ “Τὸ αὐ τέλῥηψον ὑπϑάνεοϑε τονπφάημαπος λέγᾳδὲστι ἰῷμᾷ ; 

λάξω. ἐαύτίσι Φῴι αὐπλίαις εἰσ δέχωυτοι. ἷσέον δὲ στι ἱ τοί [μϑρορχοὺ χεονῖζον ὁ ὕσω ρμκαλκιισομόσως 

δὲν. τίποτε οὖν βούλυται; Ὄρλαοιντῇ ζυτιτεοτὴ «πειλθν τούτῳ αφυλαζᾷν. «τίω ἀὑτλίαν.- 

πλίω εἰ μὴ “"»υ προφαύρτασ ὧσ᾽ δ». ἀὐηρυδ ἐνχεολ οίσενταις, στε ὡτθῇ ἀνιέλφ διὰ τοῦ του δωιύαπτοι 1: 

δρηκεροοῦτε γοῦν ἰῷ τῷ κλίωνι δωυκὸν αὐδρυπφη ὄντι ἐκ νῆσοι! τίὼ ἢ Ὧν κοὰ ϑιαλαή, ἀπε ὰ τῷ Ἷ 

ἀλλανταπῶλ! Ρ' ἡψωῶ ὅγα στε ϑιαίσι ΤΊ κυμα τον αὐτὸν, κοῦ τοανόν τον ὍΣ κι ον,0 ὑυ δαλτῇ αὖ" 

ΎΡΝ Φρουρᾶσ'. “ἶνθ᾽. ᾶ Ων ΩΣ τῷ ἢ ἐδέμτοσ' "ϑὰ “τοῦ κἌνοονθσ' λύγοῦ, ὅτι συρυντοι ράξα 

τίὼ εὐ ρος (Δοῦγοσ’ εἰ πήντησεν ὀπῶν. Καταπροίξηὸ Ἔ αραν δι κάμεκατοιζφρονήσεισιτου, 

τίσι δὼ ρι αὐμου- ἀγαρονῇ κατα γιλάσεισμου γυς ζυμίας ππροϊκαποῷ ἔλεγον τίω φυμίαν εκ. 

ἀλλαλοῦ ὀὐτοιμὰ τῶ θεὼ σὺ δκὰ τα προἴβειλύγονσιι τοῦτ πρὸ, δὲ αὐτὶ ἡ ΦᾺ πρρα. προϊκμφοϑι: πὶ. 

νϑν- δὲ ἀπὸ τῶ ξεϑουὶ οὔζαι εδορεαύτιναι λαβᾶν. ἡρόδοτος. οὐ δ ἐμέ ᾧ ᾧ δυλωβεσολϑμθ᾽ τμρνα 

αρϑΐξεταν ἀρλίλολοσε ΜῊ ἐκδνθ ου κατοω προΐζετοι. ὁρωδανθὴ δὲ οὖ ον ἀλμφισμις πυρὰ ὐσ - 

σιωφησί. “Δωρχίλολος: ἄροτει 'γω: λξραιθπφοϊανυμί.. “Καὶ τὸ δὸς ἥοι4 «μετιφορικϑια πὶ Ἶ 

Ὁ» -λεόρτων ἐχφήσευν. ὠπειδὰν γῥσλόων αϑεμιθ᾽, ἐῤυ πέσῃ τὸὶσ' ταλίοισι συξε ἐλλουσιμὴ ἥϑαιρᾷ ; 

σι ἱκίωρ τὰ πολλά: ἀλλο μὲρ' “1 ἵσῖον. χὰ δὲ ἕπερον, αὐατέλλετοο, ὥονιαν μὰ χεθᾳ, ἰκρὺ ὁ οἷ 

κα τὰ ἀπο τῇς «ἀρ σιυσ' δὲ κιζλίισιι οἱ ἡ γαῦ τῶι τοῦσ' ἀβικατέρα. πὸ μὲ ρῃπολωσ'. ἐκ δευλ μϑμοὺς 

Φνὸ ὁδό ΠῚ φισιν: ὧν ἀσφαλύσε Ρ  χονηὸν νδαλίπυνὴ πρὰτῇ εὐτοῦετέοι μὴνπρλλῖηφι! ἀθυρογλωή ἰῷ. 

ἀλλὰ πεφάσχιονος διαλίῶν {{} κλέίωνι. “ππιρυζωύεν ὲ σφτέρα,. ᾿Ἰζακίας ἃ συκοζφαυτί 

αξιἐποδὰ ἡ θυΐικ α την Ρ̓ ̓ξ ολμήσεν ὃ κλίωναυτοιζρήσοος αὖτ ἡ σφυτερίσεοοϑεαοίλευς τωλάντα,. 

οῥλλά. δι ὀκαηρηε συγχοῤάσεινπνκα Ἐολαὐπῷ, διὰ» » τοϊνμωφ κσὶν αὖτ Σιδσυκοφανσίαςς ὃ χϑὰ 

τοχξ εὐθοὺ ῥνάλλαντο “στῶ ὁξῃς δὲ, οὐοδιξῷ ἀνομων᾽ ̓Ὄρλσνεν Δ συκοφαιπίαξ κ χρυ Αἰ 

σνομααψέμου ὁκαικίαστὰν δὲ αὐτόνε. νόον καλοῦσίτενφον, ἀκολώως δὲ ὥπεσιὰ ἡϑπροφρικίνάι ι 

τῷ “ποδὸς. ἅμα δὲ προ τίωδσυκ οφανπἰαιχρλκκακὶ αν ουυ ΤΏ) τοὶ δνό ὁ μα τω ταλα. ἥφοδηοῦ δὲ δπεπνξ. 

τοὶ νίφε ὃς ἑαυτὸν ἑλκφὺ ΚΝ; κακὰ ἐΦ ἑαυ ῤνὶ λκων ὑσ' ὁ μυμκίασ γίφθ’. 

“τὶ δαίασ' 



Αοισυφ ανοὺσε 0. 
ν Ι .),ηῇ ,»}) ͵ 

Κασιδ ἐκηρχιδαίαις ἔ ελδμπὶ ̓νν ἄδα δέκα τοίου το. Γ' οτιοθαμαισ' . το! 36}, ὀνομιαι΄. 

ΑἈΤί δὰ ΤΩΡ, οὐλά τρλόμτων ᾧ λᾳρώρσιωπον, 

Αλισύλδ ἀφρατείας. κἴκοργ: 

3 ᾽ »Ὥ ἃ 
σιδνα εἰϊιολουθωσ' ἀπὸ (δὶ 

θαι λο Ἴησ οιξβα νέμων, ι- 

Χο νης «ἢ ἡ ἡδέως λάβοι τὸυστι ϑρίους πορίᾳ “25 “εἰρίνιοϑς Δ αὐτὰς δοκῖ 
Ἵ ῇ ’ .“».“ὃ Α 

Α "»Ὑδ πνῶ μ᾽ αὶ ᾿ λαῆ ον Δ ϑετοὶ : δ αρηδμα, θλις ὅξι ἀξρϑα 

Κλφ μξ 4 γραφὰς ὑἰανμδαδα γνΎου: πιῇ δι ῥοα
ῖς" τῷ ἑὥμῷφι πωλλίωνσίια 

! 
τίσει σμιονηπας δρανθ ον μᾶν 
ΠῚ ᾽ 

«ποθ. ἀϑιωυαίωμ δὲ σύμ ὃ 

Κλοσσῆν δὲ πλᾶι ἢ ΠΝ σ(ζ. Σ μαλρό, ὋΣ Φορίε ἐπίλᾳ ἰὼ « 

Κλ. Ἐκτῶν οἱ Αι “τηθήων σῳ ἐγ ἐτάς ι γρϑοι ἀ σευγτρλιορα ἐσειρτ οἷα 

᾿ ϑέμωυ εἴδοιτρλι ορκίᾳ μαϊερος 

νη, ὡςουἐφῶνα ηργοίοδι καῖα 

ναγνκάστια, ἡγίλαβ' οὐβανδαποίεινὲ Ἐβμαλοδοδ τῶν τ ̓Φητα πόλδικυιλοζ νιν Ἰπούλαν 

(νὴ ὃν κλέωνανκὺ “πούτω Φιλονφίνων «ὐὴὸν ἃ ἐμιεβεαϑε το Ἱ Ἰσσισ᾿ ἐπεὶ πρότεροσ' ἐκῶνθ᾽ ἔφασεν 

αὐτὸν σφε: τερί σοόϑοι ΦᾺ πόλεωσ' τὸ ἵλαντα πρλλις- Δέκα 7αὐλδόσοαι “χε'σίμωσ μετοὺτ' 

τόπον ἮΝ δὲν ἀριδμὰ ἀπερόνα δ ̓χύγο αὐτῳ! «αἴσεως ὑοῦ δοίν ἢ, "κοὺ μὰ μαπίω. ἝΝ ὡσ᾽ σϑ φῦ 

κλέωμθ᾽ δγαϊβολῆς λέλξλρδι χάριν. “αἰσέως γευλνἀράδειγια,ὶ τ κατηγοροῦντα, μὴ ψιλός  χελιόϑο 

δἡμαισιν αλλά οιἰἀριθχκὸν “πξροβω λλειϑυικοὺ πὔγρν." Βούλᾳ ὅΡ 5 τὰ λαύτων. δ [μολισοειτῦμκλ ίω 

ναϊωντῇ ὑλπηίδν; καὰ τῇ. δ᾽ ἐπιιγγὲλίς τῶ ταλαύτον “περιϑέμτοι  οὐδούψοα «πρθ᾿ δ ὃ ὁ φεοὶν ὃ ἕσερθ᾽, 

ὸ “πνέυ ὑμαϊλα ον π τ τοα Θρίους. ον ΥΝ ἰκοὐλοι οὗσ’ ἐἀ Φύροι κα λϑισιν οἱ απο, ὃς 

ὅταν ἐκ δε δῶ ὙᾺ πίδβα ἐνόν οἰιπρώρας λαλιῖσι. μὴ ὅτεσ οὖν «πκολούθω; τοῦτο ἀπε. δὰ ὸ 
κοὐδηδίᾳ νυ ποϑδι ἤν 4 Φινοὴν ἦγ ὃ λέων πούν των αδύσπεριδο κει λήμμαυ. Τοπνῶμ' ἱλαῆογῇ 

τ εκθεσίς ΓᾺν δι πσλὰὴς ἐκικωλων ἀαμβικῶν διμέπῃ ἀκαταληϊ, -λοτῷ δαυτίρυπρι μέπρυνβ, 

“τὸ ἥγατιλότον μιονομψτρου,κὸ “τῷ τελϑυσαίου ἐφϑημιμφφοῦς ζωώ ἑξῆς δὲ τούτων πηρὰν 

μυτροι τίασα ρον και ληίοτικ οἰ οὺ ἔπῳ δον 1 αὐξᾳ κόλϑνοι μεθ οὺσ' Ῥίμυτροι ἀκατούλπίωτοι.ἐΖ 

“-ἰἶ ἡ Τρ τίλᾷ ΦᾺ κὰν ἐκθέσεφᾳ δύο δυολοῦ ἡ ΝΣ “χὶ τῶ μι ὡλου δὲ ΧΡΊ πέλθ’. τὸ δ συσήσ 

ματος ἱκορων σ᾿, Αἰ. . Τὸ πὐόμ. ὑλαήϊον γνῷ πέμφνι τῇ ἢ, βοπῇ ΟΣ ὀρομάτωμ }λέ 

γϑν»»νοὐτογθβιν: ὅτι ἀρ φκένερθ, ΓΝ" κοὺ πραύπερος. “Δονπὸν γε ἐπειδὰ φέσι πεν καίεία σ' 

[ΟἹ συϊιοφαιντίασ' αὐτὸν πνεῖν »δάἀροῦτο “πάλιν οἰκωσ' Ἰλαῆ ον ἔφησεν αὐπονγάνεοϑουι β πνοῦμα. 

ΦΑΝᾳ γραφας δώκφρ νὴ φυγή. ὑλεων, αὶ δ κατιμῆρωμ ποὺ ἥράσελογου μβρων. ἐδίωκον ἐϑὺ ποσὰ 
οἱ ἱμα το βο, ζφονγον. δὲ οἱ ἰωασαμοροῦ μῆροι. φ δὲν οὑν ὅτι ἱιαταμραθήσῃ δείιασ' δέμας. 

Ἐκ ἀλυταρίων. Ῥ μετεχόντων “τῶ ὐλωνεϊου ἀρυσ. 5 7Ὁ εἰ εἰς τίω ἀϑίωα δυκῷ ϑοίοῦς ἀσέβημα,» 

ἐπειδέηῳ οἰσυγοκοιτοικαλφιϑένηεν Ἑρλκύλωρι, εὐ τῇ βάκροπόλ, ἐσ ηϑαοίσιν κα τίξησοιν εὐά ρείῳ πο 

γρικν “το εϑουδ “τ θεϑυβα αν" ἱκετηρδαν: Ὡς) αρρ' νἐἰσησ' λίθοις αὐπλερα δ, οἰἀθέμεἴξοικασ 

Διπμρίων δὲ αὐ τὺ τογογα τῶν. Αλιπηρίωμιϑῇ Φ μαρτησείντω ν θσ ἀϑίμωυεἷν. κύλων ὸ αϑἰωρῦθν 

ανὰρ, Κι ε γαιθίδς, γευιξκα ἡμὰς θεα)ϑοουσγευίεκα, ϑέλων τυ ρανμιν, ὕλαβε Ω τῇ μευγλᾳ 

ἑορτῇ τῷ δ) Θ᾽ ἀρλθνοϑς -ῇ ἢ πὐλᾷ ον λιν μιπίᾳ δὲ ἀρλνέ μή, νομίζων ταντέω ὦ ἐν , μεγαλίωξορηϑ, 

δια μιν λαβὼν ἡραιναγλύος, μὰ τ ὁ ὁτίτοὺ βέαίρια, ἰῷ ἡ ν μύ26. λα ἕο ρτὶ, ἐπελθὼν Ἦν Κὶ αι ροσίλω 

ἁλίσκῷ. ἐλμφϑιὴ συλ" ῥὶῷ τῇ ἀθίωκσ.(ἃ αὐτὸς ἄἅ :; κυ φϑύγᾳ. τὶ ἣ οὗν: φονόδσσι σιναιλθιὶ .Ζ 

ἱιέτως ἐκ τ' Ῥβωϊ ἀἰποῦτήσοιντ  ἀπείωτειμ' “γιὲ ΡΥ ἀμ τάνομτασάςρὐκίκεπισ, ὠλι τηρίους φα 
ἐὐ ΡΣ ᾿ 

σή «ὃς χὴ υβέθαλ' Ταὐλίοτήκ Ὁ ρουῥχοίων νόμ, ““πεβησανπη κέ, Φονενσοιν 
σ' με} 



4 

Α θιφοφαίνους: 
Αἴλλωσ. μύλον τίωἀϊο ρόητο Μὲ εγϑμέψα τῶν τῆς ϑέου.. 

λιν ἱκατέλα ον τυραρ 

ν! δ). ιρλἐληφονποπσυλων Αλ Τὸρ πτέπσπορ ἄ
 γο ἐφημέσου. 

αὶ ἱρὴν Φι ἀιιωζσικ δε Τῶν δορυφόρωμ: Κλυρίων φροΐσον. “ἢ 
ἀθίρυοίίων ἐκ λεῤοϑπιχσὺ οὐ - ἁἅ λιτῶών βυρσίμαν “τὴσ᾽ 55] οὐ" ' 67... 

πῶς ἐώμάνθ, δὺρώμια δηρὸν, Κλ ύθαλος ἐἶ Αἱ λ-πανοῦργοσ᾽ ὧν ὑξνφ 
φυγῇ ἐχελσνεποιῶ φίλοι, ΩΝ υ τ: Ἔ ΚΑῆ, ον 

ἐἴφυγινε ἐσ' ὁ ον ἡ βυμοὺο δῆ ἈΟΥΤΡΗ ον δρικῶ; Κ.Ι ΓΞ δῦ- 

θεῶν. οὐσονηοι, ἀ αϑασνάσοιν Τυή ουστ οἱδ υϑῶω Μ΄ 70. 
5. ἢ ᾽ Ο 9 

ων αὐπεκίέναν ον αλι τ Χρ' χορ οὐὐ τὸν οἱ όρι κω τοὺ Τοῦ» 
σηρίοι ει ληθησεψιῖκ Ἀηθν) Γ ,  »κν » 4 

3 «δ᾽ ε ς 

σὰν «ον τεῦϑον οἱ ἀλι τή δΡΣΣ ζ τ τοὺς ψΈΙρΟΙς ὁ 

οιονλιμθ)ικατίλαβεπο- ἥσα “7016 ΚἜλο!- 
τε τουδ «ϑίωαίουσοθι οὐπ -κἰώπως το λᾷ τὸν αδήρα-- 

Ἁ ν. ΠῚ 

ΟΝ ἐμηδεινυ. γές, τ τῤυμῇ Χο γεννικώτοστομ κριασ υχ χντ' ἄρισε ΣΝ 
γε ς δγή ρηποῦζον. .ἀοὸ ιῶ « 

κώνων  κἀταλφηεικῶστῇ Καὶ μὰ  τὸλή σωτὴρ φαΐ εἰς ἡ μῖντι Ῥἤ φρλίτούε: 

ννροῦςι ἀλετηρίουσ ἑκα ῷς ἴῃ τὸν αὔρα" 7ὉΡΙΚκΙ [λων ὑπ ἡ θεῖ λόγοισιν 

Ἅουν. γέτεινιδιηλ “γομα, Πώς αὖσ' ἐπαιζενεσοιομς ἅτω; ὥχαΣ ἡδὺ μεθ, τὸ 
κοὺ ὑαλϑ μιετὼ δἰ ασ' ποι Κ 

᾿ 

ἐντων ἀπὸ ΦᾺ συγδείαις λ' ταυτὶ μοὲ τίρΚ δά μη (7: Μ ̓ ῥκ ἐλαύϑο
με 

ΧΡ ὺν οὐτωλικὸν πόλεβ 

Ῥοοιϑρισοὶ 5:2 ἡ ὦ “Ναωσ ἃ ἀπὸ τὸ ἐλγηδμδνὴϑ οὐδεν ἁμαρτανέν. λαμβαϑεταιὴ “δαλιτηρί 

ων χθλαυντήντο ἀξὸ χοσοίντων. κοῦ ἀποτυλόντων. Τῶν βδυρσίνασ' Ἱπτιξι πρὰδόνροδίψιωθμαι 

τἐὲνκλίωγα.ἃ ἀγα τυραύνυ ὁνομαυτοῦ ὑπαίου. ὄπ τ ὀνόματι τῷ πὶ ἰ(ου τῆ φγόσερ ὦ ἐχεύσοὸ 

“Το: ἥλιο Ὁ ἐμ Κη προφρημᾶῥων οὐχόκ τοι ἣ απὸγντωνὶ ὅτι μὴ αὐοὺς δὲππὶ ας κατέσησε 

πίω τυραννίδα, αὐ. ἱρὰ τῷ πρὸ ἅμα σοῖς ἀδελφοὶ περίλεβε τῷ  πεισισφατον. «οὔ πείντως. 
αὖ ἀμϑαμιόνϑυσεν,ο μη ὁ χξησιμώτε ρον ὄνομα “τῷ ἑππίου “0 ὁσιωάψμι τὸ δ΄ βυρσῖνᾳ καπεφαΐ 

"» οὐκ. ἀδυλόνῖαι ΕΜΟΝΜΗΝ “τὸ κλίωγθ᾽ αὐφνὼς Ἢ "3 ἀλητηρίων γγονίναι, μὰ ὑαϊβουλευ- ' 

σίντωντῇ δ΄ Ὡλά ̓Ἰϑὺ τοι Ἰφσυραύμοισ σναρά ἐϑϑαν, ἄλυς: “πεισίδρατον γωλανον ἡμιν ρθίνη,ὶ πεῦο ζ΄ 

χὴ ἱπππτίρλν, μιὰ ρ. ᾿ξυροϊνίω τ ὦ ὦσιν, αὐτὶ “το μυρρίμίω ὡς βυρσυπολίω πόλιν κομῳδε!: “ὀνίιλὲ 

ῳνα.ταὐτίω ὃ ὁ πεισίϑφαι τος ὁ-αὖτε κατήγαι δυ ἐσ’ ἀϑίιϑα τι φιαισα ὃν ἀϑίιυαίαν ὃ Εν ἡ ἐτλόμϑ, τύραν᾽ 

νᾷν. Κύβαλοσ ἃ ἀιπροφρήίια ἀϑρᾷ ὅτι τοις ἡ μυτξυλελισεὶσ, ὅ ὅτως, ἐμάλον οἱ ππρλμιοῖ. 
Ϊλγύτοσω ὀρυσιγφαφα: τυ ΠΗ ὃ ὑποκρίνεται ΞΖ νωμοτωμὼ αὐτο ράτωι. εὑ προϑῦντοι. οὗτοὶ ουὐνχοὶ 

ἱκαπεμοῦ συυϑύμϑροι Φρον. Λα αὐνδν: ἰέονδτιὸ ὁ Ὁ κά ταῦ ταῖρ ἀλλανυπώλι παρα ε’ 
λα) ἃ ἀρόωι δὲ δεὰ τίὼ ὑκόνετέρμίω ἄστε το ὶ ἱγτερατ ἡ “νυ κόλορν αὐ δντύτγ φρίιλύφικώλι 

φρο ἡ ΞΡ « «ἢλανγοπώλων ἐκ χύτων σμυ(ςηος τέλει. Κολᾷ τὸν αὐδρα. “κολουσεις Ὁ παύσεις 

δι “τοιτεινώσείσ΄ ἀπὸ ἡ τῷ κόλυ( οὐπέρων, τίω λέξι ν πο ἐνσεμιἡ σῶς δὲ οι αὐπὸντυ συσιν. 
Ω δ γονικώτωρμ "0 ρώτα ἐκ. “παίζω ̓ κρίαι αὐδουλέρφικ μιυπουζφορᾶς ὅΡ Ῥ ἐϑυρῶν κριῶν ὰ οὐκᾷ 

περγίφἢ πνοί. (σ δι ντηδείωσ' φυτὸν αὶ ὑπονλωσ διὰ δῆδ' λότων τρί κησοις δὴ σῶν. 
ΑΔδὴσισιμίω Ὁ 

--- 



ἑ Χο εν γῷ γοχαλκὶ; οἰὐνγὴ τὼν κο ἴμως: ἀϑύων 

4 ἰ 
Αριςοφαουσ' 

: "Ὁ Υ " φ ᾿ 

Τοιτον δια τοὶ ἐ πράϊματ' εἐλλ ὑπεσείμημ, Αλλλππροὶμίω. ὑψνλθλ ὧν 

β Πομφούμιεμοἐγεταὶ ποίμτα ἃ κολλω βδία . οὐδ τυ πὐτυλήμμς 
Χοιο μοι. σὺδὶ ὀδὲμδβ αἰμαξουρεν λέγις. γένται 

Αιν υκουνμ ᾧ ἀργειοῖα πρό εἰσ λοιϑεΐν. Γομφούμϑμα. σφιωδύμαμα, 

Π ρδῷ ασίν μδρ αργεί οὐσ' (ὕλουσ' αὶ μὴν τρι. β ἤμην ἀβι »ι γόνσς οἱ 
συνειρὺν“7έσ “τοις σὰν; ἊΝ 

[4 αδ᾽ ἐκέλαι κκεδορμονοις ξυγγίνεται πρδο μονιωνῖον ΠΑ 

Καὶ ταῦτ᾽ ἐφ᾽ οἱ σ ΧΣ συμφυσώμϑμα, ι γ [16ς’. ΕῚ ἁμαβουρ, 

Ε Εγῳ ᾧδν. ἐπὶ Ὁ τόις δεδὲβᾶροις γαλκϑύφ τοι, “ὦ "ἀμαξεργοιὶ ἀπἥικοὶτο, 
ἀγριοπηγονί. ὅδοσ ἢ ἀγριο 

πηρὶ »τεκτόψωρ. εδιτοὶ ἀμά 
Αλ. Καὶ ξυγκρογονσιν αὐόρεσ αὖτ ̓ἐκένθεν οὐ . ξκσ᾽ τεκ παὐνουσι(δνππάν τῶν 

Καὶ πεν τοί μ᾽ οὔτ᾽ κὰ «ἱρὰ ὃν οὔτε Μυσίον, δα ἀγρίὰν ξύλων ἀδινὰρν 

Δι δουσ' αὐα πείσειν ὅτεηρος “11 ἰμυπῶν οὶ χε 
γ,ὕται. ἐπειδὰ ὀόκλέωμτας 

ΤΥ, ὀνόμιασναπῖσιν χρή 

ὅπως ἐγὼ: ταῦτ᾽ οὐκ ἀϑηναίοις Φρασω. σατο τε, τοινοᾶρα ἀπὼν 

Κλ. Ἐγὼ μδρ οὖν αὦ τῇ καμκλ ἐς βουλὴν ἐ ἐὼν, νὴ πμφου μϑνα, ὁδιάϑλαν 
! 

Υ μιν ἃ ὡποίμτων τοὶσ' ξωωμοσίαφι ἐρῶν, “τοστὸ λῆς οὐΐι ἀπὸ “πίωτον: 

κῖσ ἀνποή ᾷ ὁ χΧ ρὲσ' ὡσ' Φ 

ἴω. δίδουν: μιὰ Ὁ7ὁν ἀπε 

" εγυκ δ) τονκλέωνθ. ,κρὴ ἀ «΄ 

αὐλᾷ κοὰ δνεφορδιεῦτι “δὲν αὐπίρφκι “» οὔτον β ἡμα. Οὐμουνμὶ μα τῴ ἦγα ὃν πόλεμον 

Ὧν πελοποννησιακὸν "καίτοι πρότερον ἐδ ρὲ ὄν εσ' ποτ ἀργέίοισι ο) ὁ ἀθίω οι δὲ τίῳ “ρθ᾽ λα 

ἰμε λωμεονί. ους απέχῥφαν, ἔδοβαν αὐτοὶ σ' ϑρέϑοι φίλοιφνοὶν οὐρ ὅτι κλίων ὃ αὶ βλάξ; Φλπολν 

τίωκ ργώων Φιλίαν προξερων,οὺ λαυδανᾷμιι ἀεί σούοϑεά πρὶ γυὲ ἀ ἀργθουσ πείθων τίω πῦλι " 
“πε Ρρησίᾳ εἰσ' ὸ συγγδονοϑοι γρισ' λακε δαιμονίοις ἑαυξρ. “πθποι οὐμόμθ᾽. Καὶ τοῦ ηϊφόῖοιν 
ἔξ συμῷν σώ ϑρα: “κατοισικθυαζόμδρα. τὸ τίνι συμ-πνίουσι δι ὁμοφιυνδσινδ,τε κλίων καὶ οἱ ἐλαίμε 

Δαιμόνιον γφισὶρ: ΠΟΥ, οὐκ ἀεψοῦν. ἐπεὶ δὲ ὁ κλίων ταί τον!κ δἰσ' ΤΕΣ ὀνόμασιν ἐχφισνιτο, “πεῖλ᾽ 

3,» χένται ελκύυτίίμοισι φυσώ ϑμα δὲ ἄππεσϑὰ ποὺς φύσισ' τὸς χελικθυπικάσ. ἐδιλαλκυῦ 

ὑσ “»θ) τὰσ Φύσασ' ὅπερ: ΤΥ ̓ ὅμιοιον Ὧρ' τοι ταῖν). «πείψτοι σφεσιπρ ἐπι ετοωϊτῷ κλέωγι,5- 
πῶροι Ἰ αὐόρε: “μὴ δεσμὼν ἐκφύριον: Τ οἱσ' δαδν ̓ϑῥοισ. τουτέρι τοῖς Ῥιαϊιϑσίοισ' ΞΡ Ξ λακιοίωμο’ 

Ὃ" “ον οὐσ' ἀπὸ “πύλτρι σφακτηρίασ ἡγουδο.οὺς ἃ εὑ πεν ἀπδεδόϑοι βούλε «ϑιωτὸν κλέωνα. 

Ἐσε δὐγινϑεπεινθ πιώλινδλρ ρ9 οὐτοιῦϑα ὀνἀδλαντοπώλίω. ὅτι αὐτὶ δ᾽ πεν εϊεῶν Ὺ "μά “ 
τωναύ δ γχαελίωθυτικὰ φϑεπ' τοῖν Καὶ μ ξνγιι ροτϑεσινσιυυψλρισι κὰ συμπρα οὐσι. διουδέναικ ει 
Ρ  “ραλείπουσι “τῶ πείρᾷν ὃν κλέωνα "ες διδιμϑῥοις δούϑνευσωστηρίασ' «Φο μμίω. Αἰλλωσιὶ πἰ- 

μφνι τῇ Αὐτὰ φορᾷ τῇ ἀπὸ δ χολίκέ “γ' (αὐτὶ "Το συμπραῇ ουδῖν- 
Οὐκ ἀνίαν αίον Φράσω εἡ σιὐτωξι σα, εἰωμελέγᾷ δὲιδτι δυϑυδὶ κὰ “ι΄ βαχεῖμαι. Τὰς βυωμοσί- 

ἀσ΄. τοὺσ' ἱὰλ [καθαιρέσει “τῷ δέμουον ὅρκοις, συνόδου. Ἴὰς ξιῳόδουό τὸς νυ τερινοίσ τινυμκοὺς 

οὔσης, ΚΡΊ Φὰ πύλεωσ ἐβελύύεθϑε., 

Καὶ τὸν ξιω ὀδους πὸ; νυ τίθι γος ὦ ἐπὶ τῇ πέλᾳ, 

δ᾽ 11 



Αοιςοφανὼσ:" 

Καὶ βασιλᾷ ϑιωυόμνυπεφιν Καὶ ποόν!᾽ ὦ μίδοὶσ ε »δαδιλεῖ ξωδμνυπο ΔΤ 
στὰς ὃ ἀλλαννπώλη, διέ σ 
ἐμλεραϊλμαλβλαρρνους Καὶ το κόοιω Νὴ» ταύ τον σειυσὺ ρδφδμαΐ" 

“πύλεως ἀργείοισ κὰ λακε Αλυκῶς Ὁ ὅπυ ρὸσ' ἔνβοιωποὶς ὠμοδ. 

παδμιονίοισ ϑμιυγούμι. δυὰϑ' Κλ. Ε ὅσᾷ γὴν ἡρακλία παραφυρε. 
ποιοὶ διαλίωνὡς τῷ τ πὸ Χἕὀ .Αγεδὰ σὺ Τίνα μνὅν ̓  , γὐνεεψυχὸν ἐλειδ', 

σῶν βασιλθ προδιδύμτοισ' 

εἰὐτουδ τοὶ φιπόλοωρτια Νιωω; ἰφυδάξ 4σ ὑπερ Ἰξίων ρύψω τότε, 
ἢ οστωι προηαοςτα. ἕς πὸς κόχύρ χε ηδ κρέασοιὠσαὐ τος λέγειν. 

Ξερομιρυτεισυμαρ ηεπὲ δ. Θισεν ΥΣ ἀξαςς δι Ῥ ῥὀγλιν πάρισον». 
ϑεκαλ οἱ 

δικἝολῆσ οὐκ. ἀπουτέῦται . 

φι δα ΝΡ ζῳυωμόχασ αὖ Ημιᾶσ' ̓ζησεν τοισ νὰ κρατὴν κεκ ρεί ξετοονς 
“σουδ ̓περῖ αὥγξασιλθλίν Ὑ Αλὶ μι: πρϑτοδι ὼ ως ἐγῳ "τοὶ σ' κοιλίασ, 
πονγγονέναι ἡραὺσσίρενθν Καὶ πὸσμὰ λαίρασ ἐνθαδέκει τρυϑήσο μία» 
δείξι γϑτο τοὺ Θιθκιώσᾳ, 

ὅτι νὔκατω δῳευιγουξψολω Χο. ἔχινιω.Α ἌΦψον ὃν Ῥαχ' λον πουτοὶ 

σίαν “πεπο! [ων ντοι. Υ ἐξολιϑαχήνεῖν διύμμ τοὺσ᾽ γα ζολ οἷ ς» 

Σωυτυρδμή:συμπενυ μὴ ἴω ΑλιΑ γλ᾽ δ) λέγει σειρὰ πρδορι βικιὼσ ποιὸ τοίγε: 
τι ἄραξοιο ε πλυὶ πυρός: Χο: ἐκ μὺν ἐσύγκαψον λαδῶντου δ: ἂλ. τὶ 7 διχὴ 

Ο τυρθ. ᾧ βοιω ρῖς: ὑποζο " 
τού ποθ “δοιυντυρού μι ΧοῚν ̓ ἀμήνο ὦ τοῖν ἐσίκ ὀροφγημείνος μα΄ Χι, 

να 5.8) τίω μετα Φοραν. 

: δ λ΄ πρθὶ του Ρ ἡγὺ ἫΝ ὡσ Τὸ τλῆθοσ κατα τολνοσομάμοι τοῖσ' αὐὐδῃρ ἀκνυρολοήαιδε, 

Ταρᾶεοριε “ἐκ τενῶ. ἅμα ὴ κὰν ἀπὸξ βυρσῶν.ἀϊιολούθως δὲ τὸ ἡρακλέεσ ὁ ἐ ἐμνηεϑη Κπειδὰ θηβιίωνν 
Ἶδγος ὃ ϑε Θ᾽ οὔτοσ' ἕνα λετυτωις(δὶ δ ξοιωπήας οἷ θνέρω παύλισ' Α΄ γ. δὰ σύ τὶ μὀμὰ λέων θ᾽; 

«δι θυμέλησ' ὑπεβῆλθε πρόσωπον, ΓΝ βουλίιὼ δῆθεν ἐκ νῆσοι μιατ' αὐϑ.οι δὲ τῷ ἦν" νικίαν, ζω 

ἀλλαντο ποώλινἥφαίν.λύομ γλοναίωσ αὐτις ἐυζειιπρθλ αὐτὸν. γιῶ ἢ γίρῷοσιν αὐτί σοὶ ἰσαρθὶ τὶν 
ἰιλέωνα, ρποιδείξφε ταν αὐὖσοι ,γυναδδον ὸ σποινδργον ἮΝ " Ὅο) πρώτῷ πίπρανἢ δίῳ. Θεύσειγῥαβας. 

δραμδὺ ὁρμησοισ' ὑπεισελθών: ΠΥΥ ρορέ μαι 2λε ϑϑύσεσϑοι. φᾷ 3ασ δια τοαῖ: 7ας ἀἰσελξὼν. : 

Κραὴν ἰεἰιραξξ). ἀρέσει Ρχ' ὀξνγμωσ αὐτὶ “τῶ ἐμ ραυγοι σεἰεῶς. οὐρωσγανθὴ ονά κι πρόσῳσᾳ. 

Εἰλκγω ἄλφψον. στὴ δδεσιναυ Ἐρλαλαφεοϑεὶ γαθυλεβὴ ολιοϑοιίνφψδευὐ. “δι δύρλνπῖ Θ΄" 1 Ὥλαύπα, 
“ὦν! “ἡ γ.ουΐε ἀρ) δέ λῖ σεσ' “γαλαμβαύοισι διὰ Ἂ ἀλλανηποιὸψε αὐτὸν ὧναϑοεἰω θα σι πολ αὐὶ 

τὰ αἰπη Κα τοὶ σίμνοντεσ, βάν ἐς Ἂ φύραμα. κοὼ οὕτω πληροῦν λα ἡ ξουλός. Τὰς ἀμ 

ξολὰς. δέον εἰπεῖν τοὺς λα βάσ' ἁδιαδὰ “πούλης, “τοὶσ' δγαβολὰς ὦπεν ἃς ἐμελλεδιαβοδλῴῳ ὁ ἐλὲν 

ὧν. Παιδοπριξικῶσ ἐπειδὶ αὐετριψεμαύτὸν τῷ λίπει »ποιιδοπρ βίων καλῶ. Αἰδλώσι ̓᾿αὐαὶ 

"γο) ἀλφη εἰδν. ποι! βουὴ καὶλϑ}),0ὶ ἀλθηῖ ΕΝ κηρομα τηρεῖ. Ἐπέγα αὐονιλόψον ὥλφανι 

τα δὲ «ον. τού το ρυτυγραφι. σκόροδον γα αὐξρ, προιφέρφ ὅ ὁ φασὶ δεν αὐτὸν ὑπ ἀλφαγᾶν. 

Εσκοροδισμέν' ̓μείχν. '“μετέμεγκοραηρ βράλεκβυον ὅταν ϑῥεϊριμοίχαν συμβαύφοσιμ. αὐτί. δ’ ὀρὸ 

580 δδασιναυηεῆς: ὑγαδριμύπεροιὼ ὠσμ, οντῇ βιμαίχι. Αἰ καταὰ 'Φαγχ τασκόροσα: “να ὀξυσπερ᾽ “ 

νὸ ἣ ̓ῶ σκορόδοις ζ «φὰς, γδυι ὧσ' οἱ μῶν ἀνε Ὁ ἡτὸ ππῦγωνασ' “Ὁ ἀλεκτρυόνων. 

Η4᾽ 



[πΗϊσ. : 

«Καὶ. ἀσεύδυτωλίως, κα λυτεντο δρῶ Χρομε μνηδονῦν μὰν: Νὰ 
θδι σΆ Χὰ 

Διαίκνεινιναθ λλεινυτοὺσ λόφου κατιϑήν . ἀαζορκῖθειν 
Χῴπωα τὰ κολλαὶ ἰἀποφαπὸν ἤξεις πόλιν. κάνῳ,περακιν 

Χοιΐλι ! [3 ἦρων ὦ πράξειασ ΚΟΜΜΑΤΊΟΝ ὀὠ  Φλλιϑεοθεδικ. μά 

Κα τῶνοῦρ “σὸν ἐμίδν νκαύσεφυ Λα ὁ ἐντοῦμν τ 

οἰΖδλσ οἀλϑραῖοσ. νὼ νι οί, ὙΉΡΕ ΕΓ 
᾿Αυϑὲς ἐκῦϑεν πόλιμ ὡς ἡμοῖσ' αὐουσ' ὅγαι βωλ 

ἔλθ) ς σεφανοις κα τού πὰ Α Ἡλον ΠονΕ γῸ 
τὠνιὧσ' Ὁ «μα ρ- 

Υ μκῶσδ' ἡ ἡμῖν ηροσύλῳσε σὸν γϑοῦμο, χῇτωποίμα- 
Τοῖς οἐνοισοί οι, ὥ πῶν τοί αἱ γ»9 λύκων περὶ 
ΟἩδυμούσῃς “Τεηρα ϑέρ τὶς καθ᾽ ἑωυχοὺς αὐτοῦεφησε κω 

Ἢ ΡΑΡΑΒΑΣΙΣ. πεττκῤδζαι 
Ειλμέντιςαὐὴρ τῶν ἀρλαήων, κωμιφδονδί σκαν ὑμᾶφ δα κῶσι 
᾿Ηνάγκαζω ἐπηλέξον τάργ ἐς τὸ ϑύατρον “ᾷκ ἐραρήνειι δαξολεῦσι , 

οὐκ αὐ φαύλων! ἔπυδε »ύρυ νὔμδ' ἄξιοι ἘΆ9᾽ ὁ ὁπρι "τὴς ΔΑΝ Ἰρελαύρων. κὸ 
᾿βωνίς: ὀσελθύμ 

᾿πορδῖν οΝ δηκοιῆβ, ὅτε κατα λιζϑὸς Ὁ ὁ γορὸτ,λεγᾷ. “πριοδὸν αϑα πταίςουδ ῃ- γ»τίω “ ς προσεμ ἰκδ 

τὰ ἐσέρολρύστοκ οιββῆσοιν δικωμοτρ, “πέντοίκωλ ον, “δ τολλ τυ διδυτερϑϑασειν, κομμάπν αὖ ἫΡ 

χυται γοῦν Φλμαλουμθμες τελέας ἥραβώσεως. ἐπ. ἀμεβα δέει» ὁ δὲ κομμιατίον, τετρ αὐμετρ. 

Αἰ» ἃ. τοῦτο διὰ ὁ μετὼ τίω δγπολίωδτῖϑε ὅϑοι ἑοικοηόναι ὑκϑεσῖς (δ διπλῆς. δυὸ κοὸ ῥή)ατίλο 

τον ἔχειν κὐλ' τῷ ὠρυὲ ἐν τῷ ' ἐἰεϑέσει χιθαοϑς. δε οὶ δὲ “ὁ προτίθεοϑομ φλήϑαβωσεως, κομμαίτιον 

λόρου ῦ ὀνομιαίζεϑϑοιιὑσ' ὄρηται. ΚΥ γίρίβι προτίθιοϑεφλτάθαθασεωσ κομμάτιν ἐξ ἐκ κωλ΄ 
αὐαππςηκῶν δ τολίωὐ τογἀξαπελόύτον. δῷ ῥμονόμετρ' κοῦ πτολε κὸ πελϑυταίου “ἀπῆρε ἐφθημιμε 

ῬΡ Ἰϑμεβωμ. ἐπὶ ἼΩ τιλᾷ ἄλώγραφθ᾽. ταὺ τοὶ ἡ ) ρὲ τὼ συφοί(λνους ἐλίολάν. Ζειδ' ἀγορϊθ᾽. 
ὡσ' ζῶ ξωιΘ,} " μφλίχιθνὶ ᾿ Φίλον, οὐ τωσ' ἀγοριίοσ. ομκείοος δὲ νῷ σγὲὶ σὸν ἀλλανηρσώλίω ἐσ 

ρον ἅσσεν. Κα τού πρίσος δὲ κατα μεέςες. πσλήρηςπεπο “κλ μϑῥοσ. Ὑμῶσιλ ἡΜῚν. ἀντεύϑερππ 

μήβεεις γνῦ). ῷ ἕρι »»" το βίᾳ λού μάνα ομμάτιον. μεῦ δοϊανου τοῦ! τον εἴ πέντ ω μάκρ. -Μεποὶ 

τοῦτοι, σφ οφΝΣ ὑπειτοιὶ χνρ βμα. "“ξασ δὲ κα " αὐπισφοφδιρὴ ἀὲ ὧν πρὶ σιηβ αὐτεσαὶρ᾽ Ρ μαι. παντοίαν 
δὲ “ποῦν τὸ δαπῆσ' ποικίλη μιεμουσώμϑμοι ἀκρϑαταί. κὐὼ ππίσησ' παιιρφύσεως ϑὺμέξουάα βοα 

ἀϑροι. Εἰ ϑῤτισουκρ. ̓αὐνα πε! σεκ ν δ πολ, ῶ ἐρθέσις εἰσ αὐτϑ τὸ ἄρ άθασιν αὐὐα τεθί σι μοὶ σίλο “κα 
ταληκτιὰ τέο μοι, μιᾷ. ὧν τελϑυτεῦοσ' εδλρεοθοιϑξρλ πολὺ ὁ ῥ᾿ ᾿δϑμον. “ραπέμψατῖφ' ὦδικα 
μὠ π᾿ οὗ νον ἐκθέσει ὃ ἐκ λωαναππιιςικὰ τῇ ῥα ὃν τὶ β δύο δέμεφα αἰματαλ "" τῷ πὸ ὃ Ῥίην μονὸ 
μεπγ)ὸ Φ πιραπἰλυτλ νομάς) ὴ Ὃ ᾽ πἵταρτ “δίμετρ, καπωαληκ τι. ὧφ᾽ Ν πιεργραςῃ. «ὃ ὴλ ἐφ“ 

τἶἰκ τῷ γορ5 “πὸ ρὰ τραρισεφάμεσ τὶ λύμν σιόμῃ, ἐπαλέξομτοι ἡ ὁτῷ τὸ ὁ αὐριμίφαξ ἔπη λὲ 

γο7). ΠΑΡ". τῇ πὰ γαβάσειχᾳ σοι: λέγη) παραΐξασια, ἡτοις σελ τῆι) ἰδ ὑππυϑεσαν 
᾿ ὁ ἐπειδὰποεραξαίμᾳ ἡ ὀλοῥ. δ σπλε εκ ἐ αιείχ Ἰχοι πὶ “ϑ ρχθο, ἀπβλέοντ Ὁ ἡ πεῖρα 
δῶσιν, ἀφεζαςὶ σῶν ὼ ΩΣ ἡαϑθκαῖ ἀλέαν μ ἐλοῦ “ποῇ. Οὐκ εὐφαύδν αἰι αν δ᾽ ̓χαΐδῃ 5 αν 

καμβῤτονὴ ἦμ4. Αἰ εοϑδοριητῆς λίηᾷ ὁτι δ! ἐὐϑόσποι τὴς ἡ φυπορὰ δρ δε μϑψων δὐνοίασ ὅτι 
σ᾽ 141 



δ᾿ Ψ ᾿ 
Αριουφανουδ᾽ 

! , ,. 8’ ὦ ν᾽ φῳ δ: ἅμ ᾳ Ψ΄ς ΒΝ 

5 πρδρκλίο ὁττοὺς αὐγὺς ὑμῖν μετ δε; Ῥλμᾷ, τε λέτειν δοδῥκαα 
᾿ Ὁ μά Ζ ἐπίνέ . 
Ἀέρα ΡΥ Καὶ γθνοῦως πρὸς τὸν υφε γϑ θεῖ σὰ τίω ἰριώλαν 

ἐλ ρὸ; ἡγῴστωι. Ἁ δέϑοιομοίζν υὐμεύδμ, φησὶ" ρλλσ' αὐπῳ!- προδιόμ τως, ! 

πσίμ' οἰαθηναΐδοι. Κα ἡ βαφοιμιζημ ὦ ὡς οὐχὶ ππίλα Δϑ ρῦν! αὐγρήμε ἑαυὴν, : 

Κω Ῥοναίωσ, ΩΣ Ημά; ὑμιμ ἀκέλδνσε φραίσοιν ̓σιθὶ Ἰόρυ φησὶ κε αὐὴρ 

᾿ κὰν ὄὐφὸ: ον ὧν ὑπο μοἱ σις πελενϑῶ δαί; ρᾳνεοὐλλι ἐξα ζῶν 
φὼν πἰσμόμεν Χ ΌΡ ΄ 

εἰσιν θ΄ Ἰοχυσεὴ Κων μιῳ δοδυδα σις αλί δῦ ὅναι γελιστώτατ᾽ ἔργον δηγον τ 

ο Τοσοῦτον ὡς μὴ Πολλῶν ἊΣ δῷ “ΤῈ} ῥασείνπῶν οὐπὴν,δλίτφισ' γκολνδιδδη, 
- οὐὲρωποὶς μὴ) ΟΥ̓́ ὥς τεππέλο “εκ γμνω σίτων ἐφεσοῖγι πίω Φύσιῆῦν ΩΝ 
τοι δικῶν φοξε Σ) 
᾿ρθ δυκι ἀρὰ Κα’ 7δς προτέρη ἢ γρυγτῶμ εἐμιωτῷ γ (ῥα προλνυλητῆῖ 
"ἃ "ἷ: νος (Δάς ΤϑΡμϑρ εἰσδὸς αὐ ποϑὲ μα ἐπ μα τοῖν "ρλιοῦδε κατ δ᾽ . 

᾿λοπὸν ζωων" ὁς πλῶ συολρ ρῶν ἢ αὐ γέ τῆν ἵλωμ γἱκὴδ ἔρησυ ϑοπαια 
᾿ δκσμάσίδιλ, 

Δὺν πὸὶσ μορπ 
Π οἴσδιςδ' ὑμῖν φωνὲς ἰειφισὺ ἡμέλλων "σὰ ἡϊερυγίφων 
Καὶ λυνήφων: "ἡ ψανίζων» κοῦ βαήο ἐβῦμθς δα ηραχέδ, φὰς δγὰ ἦν: ἐ- 

κόρου φόβεν. ; ὧν κε ἐξεριζεσερωιξλλιὶ Τί λέυγῶν, ἐπὶ γἤρωσ᾽ ὁδὶ ἐΦ ̓ ὕφης, 

Ἰϊδκομλίδισ: ͵ Εξιδ λήθῃ πρεβυτησ ἃ ὧν εὖτ σῇ σκω ον ἐπσφλες 34: 
Φωσ, ΔΡΈΜΕ ἴὸ 

᾿πρόφι Ἵ πυρός. ξιτεκρατίνν μεβιν μδίβον, ἡ δετρϑλῷ φλῖσοις γῤτ' ἐπκόνῳ 

᾿ 

ΕΣ 

“ὧν κλέωναὴ λέγφ ἐριὠλεδεαψαθυμει ἀσευισυξραφὴ, πρὶ νἐβιπν ν ρωϑίυϑοκμβνας ρα χοὼ ἡμεγλίλα δὲ 

πνοὶ οὕτωσ. ὑμσωλι οδειατὼν, "υν σεμ αὐμῶδλ 4 ̓δεξιώσερ ὦ ἐπὲν. ψ» ἐριωλη »ανϑλσφοδροιαλ ι 

Ἅ. ὃ τυφὰ, ̓σ,μθ2ὅ ον Τί πνδὺυμαίδκ αἰκουνὶ ἀδοιΣ ἂν ἐπ Γ᾿ πρώτορ ἐριώλλ ὦ ᾿ὁτωπυφο. ΤΩ ὀχιναδμκόζω 

τἰωνμφασι. Δ ναί αὐ ταϑτιθεαϑοωνα ἑλλωτουδ. ἌΝ ΝΣ δόπειροι 
στῶν ἱμεπελϑόνε 

ἐπι τοσιμυσοίν τωνιαηρδ' “πε! ἐβαζιρφμάτισε, “πειρανὴ, Ὁ ὁ προιξαλ᾽
 Ἧ ῥ᾽ γωνιίεὶ σπϑὶ κα ροδε “Τῆς. Ῥοπὰ 

ἂν κύχρίν ὁ νὰν ἀμ, γιυκιὰ θ.΄. «δι δ, λαιθίσοιοϑου ἐπήνεγε εἰσῃμόωσοο οὖν αστιν! οσ' δρντυχῶμ. τι 

νάς καὺ ὀλίγοι κα τορϑῶσορππεν Τοίαοι σιν. πατεῖ ἧς αὐτό ἐκ πολλοῥιιαταγοώσικων ῥδυὺμό 

: "περονὶ όπογ. ἀπὸ Ὁ οἰωνῶν δὲ μεπέωεγοον ἐΩ μὰ μονίμων ὄντων. αὐὰ Φώοιδμων τῇ ἡϑσει. 

τοντέριν θὐμεταρλήτοιδολι πόρε "μηδυαιμδῥον τ ον ΡΥ ᾿ἁψικό ὅς: Κ αὐτὸς πρὸ τέροτϑρ 

ΠΕ 2 ἀντ᾽ “νέοιρ χαίροντ “κὦ Ῥποινδβ βιμτ' Γἀρχαύοισα Δόσιβουμύλν ατιριβοναρῶτ. ΤΙροδεδὸν 

τασ΄. πλπιρα ΑΘ λώπρτα σ' μά δὴ ἐρχδικομῳ δ΄ “ειντῆς.Ἔ αὐηγατίδι Ἀλο Ά ἰ 

Φυοι: ὴ ὅτι ϑὐδοκὶ (᾽ ὁμάκνησ, πολλ γῆς ἐἀπημέγεατο ψἹ Ξ “)εμαντίασ. ἰὸσ δὲ͵ ἀ διὲς “ἰγιλόμί. 

Ὑω μι βΈρι τις οϊοσουσιν οἱ λόοι τουδ ἐρῥβατιροὶ σ αὖ λί 29, φρᾶμα δύνα, τῶ μάρνντος ἡ 

δ βαρξιτοσ ἄδὸς ὃ ργίνι βιουσικου: ὑπ] ς ρνῆζωμ δὲ στιὰ δρνιϑας ἐποίησε διᾶμαληγραλαι δὲ οι λν 

δουδ᾽ κ όγας κρὶ ἐαβείλρισ: ἄς ὴ ̓γεύματοσ Θδοσ' ὁ Θά λιν: ἀσσὸ τοῦ τουδς ΡΕΡΕ δὰ ἡμῶ 

Ἴπορ. ἀχειον ὃς ῳ ἔαῬαλίρ' τὰ πε ύστυσπε, πρὶνὰν ἀρλνονθιιῦ οντοπῳ οσευπέ!α. ΚΡ φυγζᾳν δὲ ὁπι,ὸς 

πρὸς γυδ ἐν αὐαφν Ρ' (δε πολῳ Ρ ᾿ δύσοις.οἱ ὺ λαύβνηνταμοβ ΟΡ Γκίαυτῇ τὰ γ ̓ γασύρουοι 

μὲ " δέδς δ ἕουσι: τον πέςιν δυδοκι μσεις γρλλα ισ. δι δαεμοιϑίν «ἡΦιλι ποις ς τότεγίνιωπυ φῶ 

ν0’-» Ἀλὰρ ἔρμη καϑύ κι «δυκ σίμοίἀριοαν ἀφῶν, ὧπει ρατίνος τϑ αὐτο με)αλνγο ῥ᾽ ἀπτε 

τ Γῶ ἐτιστίω ζοτῇ ἐλνφοναιιδ ἐμ ραντίνον δτοτδνῥαυ δεὶ ἀπηνεδεν οὐτῇ βπυτίνα. Αναδαπολλ τῷ Ξ 

εἰ  ρ ̓ωμοί τωνὶζ ἀναχῶσυπη τ. συ δικ ίρ ρον " ομα[ λιοσςἐνφάρυι υτίανέναρι μΙ σα! Εἰ μα 



ἔππῖοὺ 

Διὶ νὴ ἀφελὼν πεδίων {ρῥ4. αὐτὴν φοίσεων πδασύρων, ὦ δθῖβυσει ἧς αὐτοννΚ σὸ 

ἐφόρο τὸ τρίς “ρύν, τὸν σλατάΐζ. ΔΊΣες ἐχρεῖ' ποθ λύμν(. 
Μ΄ ἁπαντω τοῦτο ζα 
Ἵκκλύσεισριὴμανσινεπεὶ : 

Αἰσορᾶ οὐκ ἦν ὠξυμηρσίῳ, πλὴν δὼ ,ρόι συκο αύδελε. 22 χέριν τούπορ γοιάρι 

Καὶ σϑερμες δι Δάμων νγὼβμ. ἅὅτως ἤνθησεν ἐκεῖ νοῦ" σεφάνεσ' περ τονε ρατῖνε: 

Νωΐλ' ὑμέϊε οὐ Ἐν ὃ ρῶν τῖς φὐράνν ρῦντ' οὐκ ἐλεῦτε . τοῦτοι λέγει, τὴ ῥδύσας 
ὧσππε ΩΙ ὡζΐ “ρὸς 

Εκ “2 ) 2] ουσῶμ δὴ ἠλόχ ων 1 γνν οὐκέτ᾽ ἐμ ὅν σῦς. «μουρᾶν οὸν ἐμραῆνον. 

Τῶν «ἱρμονεεἶν δέαχαισικ σῶν. αὐμὲ γέρων ὧν νη εῤῥᾷ. Διὰ 5 ἀφελῶν πιδὶ- 
Ωοπερκονμᾶς, σέφανον μδὼ ἔχων οὔνον δέ ψεδ᾽ ὀνλωλιδευ ρ. αὐτὶ Υ 7: δγὰπῆσ' φρέ 

ὧν 1 σ' 
; πογδιναι δγὰ τῷ ἀφ 

Χ' ἦν δγοὶ τὸ προτίραρμίκας “Ννφμῴπχῷ “ρυτανεἴῳ τ ἀεβοίροι ἐπεὶϑιῶι 

ᾶἂ“-Ὁ πολ αὐτὸς ἐασούδισεν αὐτιτινονῖ! γὼ ὑπὸκρατίνου ὀρεμένα, ὑπερ φκῶνος κἴ αμῳῷ “νι ἔαλων ἑ ὑριὸν 

ἀνρὸ ῥέοντι. ἡχϑνῖο Φϑσοισ' τὰσ' πιρὶσ , δηῷ λάβρως ῥέοντος ὕσδιτισ' ἵν “ ἱρηγ,λονάοῇ ελῶρν Χ, ἜΝ 

Φ αὶ τὸ λοιποὶ ὦ ὡς ὄπρϑδῃ. δροὶ τοῦτο οι. ἀριξεφαϑες ὡς ἐπα! δ αἰαμαὶ ς χρίσοιτο τῇ Κ᾽ Ῥοπῆι- Α ἰἌλϑς 

ἾΣ ἀυντῆς Φράσιωι ἄκομγον (Δατλῖν το ἰωρατίνϑ αὐμχοῥθοδοιί ΦΑΙ κὰ ᾿ἀφελίσ' ̓ἰμξωτοι ἢ νὼ αὐτὶ 

τὸ ΩΝ δ ὁλόκλυρβ ἃ δ μέχι βιαϑε σι ἱκώλνγν" ᾿ ἀφελῶς ΠΟΥ ΘΝ Σἐπεῦλια ἀφιλώσγράφον- 

κοὺ «Φελὶσ γωὴ ἥ ἀπένηρος δε δυσὶπυ τῷ, ὡς δρμισῶ πίω ἀφελῖ μισῶπἐ σώφρονα λίον. διυύα τω! δὲ 

τοὺ ἐν. σαῦϑα. αὐπὶ “Τῷ ἑαλῦν δου ἀτλῆσ' Φ ράσεως οι "σεισ' δὲ, πὸὶ αὐοιχσμαιτοι τ ποτ μῶν. 

Καὶ Φὰ φαύσεως Ὁ ρασύρων. ὡς διαὶ “ὁ γ βροῖς κϑὺ Τὰν πρλν-ποσίαν σα ἀξονν καὶ τρί μοῆ ΩΝ τῦ ΝΣ 

41] 7 1ὴν βάσιν. ἐφόρει δὲ καΐ ἐδαλλε Ἴξς αὐπαγφψιζομένουσ. πρῦσ' αὐτὸν ὑψελέσο οὐττες 1οὺσ ἐ2ϑ ρὸς 

δὲ ΤΣ: περὶ ὃν ἱκαυ ἑανούν ετῶ. Π ρυμελύμντο. «προρρίζασ. θώϑοισι οἱ ἀρῖα μοὶ τὼ ἀπὴ σοῦ ὅ- 

“θέας ὁήα δινέρα ὁπειδὰν καϊανα λώσωσι μπρασύρε ἀρ λυ ραπέμνονπεσ τἰγν, τὰς εἴζατ: πμε, 

σ΄ “το ἱιρωτίνε παμψεφὸ νικῶν τος ' αὐτοων ιςοίσ. ισοω ϑυῦκ ἰὦ-.-“πώλιν ὡσ' μἰϑυσὸν αὐτὸν δὲ" 

αθάλλε ὸν κραπῖνον. εκ ἷν ὲ ἑχεραν Φνῶν ων σῦϊσ' συμηνσίοι ὁδὲν ποιήσοιοϑοι τινας προίκαα λάμ
Ά 

ἐαὔογτος αὐτιὶ “το κρατήνε. Δυρᾶσυκ οπέόγλε. κρατίνυ μέλουσ' ἀρχα. τ. συ ἢ ὧν “τα ἐϊιϑνοσ' 

σὨὌρυδύκνο. συκοζφαντιν γὕτοῦσπιν. ἸΤέκί ον ἐδ »δισποολάμων. Ἵ(ηἼονες παν «σ΄ οἱ “τίοϑ “τοι. "κ.12τοἣ, 

ἱκῷ δὐμϑρί σων κραπίνδ: ἀπολέμων ιδδνι απεχειρισμένων ἢ σιωΐ ἀἰ πλίψωμ. . Π «ραληρϑν
ῖα. 

δανρῦρτα Δ ἀχυμονῦντο τοῦτοι ἀκίσασ' δκραζί Ρὺν, ἐγραΐε τίω πυπίνην. δεικριὶ ὁτι ία ἐλὰ 'ρησερ 

εν ν ἀσ κακὸ λίγενδν ἀρισυφάνιν ὡς τὸ δυηρλιδὸς λέγονϊα.. ἔκ “ὙΊ ὁσῶμ ΞΡ Ῥἡλίκβων. ̓ δῇ τὰ τοὺς 

κλίνοως ἐπηβαιο ὃ ἡ μϑνα, ὅτωσ' ἐκάλεμ ἐλεκξα: μά ἫΝ ρμᾷ ὃν »κεχεί)αδῆ Ὶ γῶρορὰ ὃ ἀρχεῖα λι 

μεῦ: τονσ' πῆδες δον ἐσφαλισμένβσ αὔϑραξιι β. ἠλθίωθοισ, ὡς πῆρ νῷ ἀργνρῳ ̓ ἐκαή τί ρῳ- “δϑοπῷ δ 

Ρύϊόνωσ ανὰ “φωσέοι ἀν “τῶ υἱὲ ἀλείωθοι 5 τὰ ἡλέφωμ. ΚαὶΊ; Σ τὸν ὁμκετινόντος: "ἀκολέθωσ μετα τί 

ἰυλίνεν ἐμνημόμδνσε “τῷ Ἴόνυ. τόνοσ' ὲ, τὸ τῷ Ἔ κραββάτων δρινἴα: οαδὴ δελδιτίω τῆς Φων᾽ τσ τὸ 

σιν. Τῶν ϑἄρμογιῶ ὧν: ἁρμονίασ λέγᾳ, τὸ συμπηοσῤϑρά 3 κιρουβιοΐτων μέρ ἔπεμᾷνο ἢ τῇ Ῥοπῖι. 

ἢ ἃ, ἁρμονιαν λέγοιϑι, τέ ἐβ αιημάτωμ σ' συιύϑεσιν. Διναλασκουσῶν με χβνυῶν. ̓δεσκοριομένον 

Θμλ ἐχουσῶν διέ πειαν ἕρϑ κονν ὁπονν αὐλήϊησ᾽ ἢ "" ρεμνϑυσιροὺς ὡς συμεηίσιοι ἄν μᾳ σινελῶς ἐσεμι 

μένοσι δι ὃλυ ἐμυπιον κὰς ϑοόμεν «Ἀλάκις σεφανωνὰ, πινιγεδσ'ἢ ἣν μὲ δέν νἴχων. αὐ Ἵ Ἂν κότιμον 

ἀφϑνρατίνοσι ὄπιν. ἐϑιεν σι 2.591. δέδον ν χέριν. Υ) βάσε λιμὺσ' ἐχθεὶ " 'κοννὰσ' ν᾿ “πολνεεφαν μῖκα 

σεῖ λέγε: ἡ αὐτὸ , τοσοῦ τανικ μοι δ μὴ δέπω σπίϊι μλοϑιοὶ ἡ ὴ ἥγοιμία. εἰ φάν μ᾿ λῶν, δ ψολξπολωνν. 

ρ΄ πώλιν ϑελφος, αν ἐν, κέφαν ̓Ὶ ἴχων δι ̓ψολιαλωλὼς. πρὸς ὃν ρα ὴ ὃ κοὰ Ἰ: οὶ μὐϑυσῦς ὕξιν 

Ἐνγῷ πρνταψ ὅῳ ὦ χύτάι ρὰ τοῦτο τὴσεννοιοισ' γῆσ' προκειβθψησοσιτέιοϑοὰ πύλιλυγον εὐτῷ! ποντῶ 



Α φοριφεζους 

νθῳ ἀνδαίνην νὰ Καὶ μὴ ληρῶν οἰλλοὶ ϑεζῶ λιπορὸμ παρὰ τῷ δονύστν 

ἴδ δ ονύσωι δὲ αϑ΄.. ὅιας. δὲ κραΐτησδρμὶς ὁ μιν ἡ ἀνε δισυφελισι μῦς" 
“τὸ θεω" 

ἐευψλαν ἡ ὁ ̓ ὁ; οὐτρ μικράς δοιποίμης ὑμᾶσ ἀρεςζωὶ
 ἐἐπέπιμπεν ̓  

σ΄. 
γαίσ' οὕτοσ κωμῳ δ Απρεριεμιδοτέπου ςύμανε μων οἐσειοπρίτος ἐπινόϊ .. 

αεἦν ποι σὸς πρῶ ΟΧΔρς μϑρῬί μού ῥ αὐτήρκεινρτι βδιρνπὐ ων, Ῥτεδί αι, 

Τοὺτ' ὀξῥω δῶν δαξιρεν. “ἐἀ(Δηρον Ῥὺ ἽῬισιν ἐφισίκιν, τος ὑπεϊιρίναϊο ρα. 

πίνου. ̓  αὐτοσ' “91}Ὲ 

τὴς ὑφερὸν ἐΐρετο ἐρέτην χύνω πρῶτα γυνίῶν, πριν πηδαλίοις ἐπελθβένον 

᾿ “βυνᾶτο τοὺσ ὑψαις γὦ Κάτ' ἐντοῦϑὲμ ̓ πρωρα,τεύσοιεκὴ Ῥὺς αὐέμυς διαθρῆσσα
ς 

πὰσ τοὺ τίωτούτων Κάτα κυβερν ἀν οὐδὸν ἕουν σῷ. τούτων οὖρε κα πρίμ τῶν, 
ὄὔγοναν. Αλλωδ' 

Ἢ ραγθεδσ “οι πὰς, 

πογράψασ 5υφε ́ 

πὶ σωῷρον! κῶσ' κῦ κεἐμοΐωσ' ἐσ “πη δεσνισ ἐφλυάρί, ̓ 

ὀλιγόξερρν “ποιήμαν᾽ Ἀΐ ρειθ, ουνῷ ᾧφρλὺ ἐδθή, ποραπέμ ατὶ ἐῷ ̓ Φλκακώτε Φ .- 

Ἀισμοῦσ, δὲ ο ρχισλοιδερὶάς, δέρασεμέμγεσ. κοὺ οὗ μυϑικόισ' ὅτί ευφελῶν ἀπ πετρῶν ὀδρα ν 

κοοΐία. νῶτα κδ ἀγαινλα γῆι, εἰῶν. Αἰαὸ σμικ ράσ' δαπηίρης. σμικ ροὰ ἐποίει δ᾿ ἐπερπεσθνσ᾽ ἐς ὶ 

κροαποὶς, γράφων ἡδέα. ἀριξίζων δὲ Ῥέφον. ἄριξεν καία, σπιϑυοΐδων, Απὸ κραμβόϊαρον ἡ "ἢ δυτοίῖου οΝ 

2. δ] αἼου ὑπεθξε δὲ ἃ ἀπὸ στῆσ' “το λαχάνου ἐπαινοιοισ' ὑολ μμν γουὴ ἦν περὶ τὸ ὶ δὰ μαῖα ἃ “ δηὰ Ῥ 

(ιαπυρόν. εΑἴλλων. Ἀπὸ "το χελσυταΐτον. ἐστε δὲ τῷ κραμθοϊατῳ , ἀππὸ “Τοῦ λαχάνου κράμβησε οὕ 

ποκαλουλόμις ποορά δὲ “τοὶσ' ἐπί ἐκοὶσ κοραμθλν δγὰ Υ̓ πὲς μόρας ὀλατῆ εἰν! ΦΗ ἡ αὐτὴν, ἐκ Ἶ 
Ὁ ὀφιαλμῶν “Τῷ. ἐλυϊοούργον. ἡνκα γον ὃ ὃ δὲ ὄννυσος γῦγν δὐλαβιρὸς ἐς πίω ϑυϊλαιπίρ ἐδυὑπὸ ἣ 

“τῆς ἀμπέλου δεσμφαεῥΊ. ὰ Δέκρνον ἐπα φηκέναι. κακοῦ Δεορύου τίῳ κράμβη. κοὺδι ἀ τοῦτο αὐτὸ 

ππερίτος. ἐλεῖμ ἀλλήλων Ἴνα ράμβην κοὰ τίω ἄμπελον. “αἸρούται δὲ σὸν μῦθον τοῦτον ν πωργῶρ πιῦῖσες 

εἰ γὶρ τίσ φασι τίωρίφαν αὐτῆς ξαγαιο ον ἀμπίλῳ, οὐκ, ἐδ αὐτὴ καρπὸν εὐε Ὑκον ὅϑον "δὲ πρώτα 

συμποσίῳ. δν ̓δοτοιιχρὴ οἱ ΧΩ "οι ἦφο ἘΝ λων ὑδισμοίτων ἀφϑεὶ κράμβασ ἡϑϑιὸν δὰ Ἂ ν ὁ μεν 

σκεοϑδλ ΝΣ (βέλτιον δὲ κ' ράμθι λέγοι τ ἀν, Ἡ . Ὧρ᾽ κάρῳ αὐτιξιίρουσοι. λεθείντωσ' δὲ ὁ ππηρετὴσ' αὐτὶ 

στὸ, γβηροτοίγον, κραμβοτα του υξασιε. ἵνα Ἂ ἀπὸ Μμικ ρᾶσ δασπόμνσ' κυδάρισίζω, ἀκὀλουϑον ξ ἑ ε- 

ζησ' λέγειν δοκ᾿. μα ἢ ων δὲ» σι μᾺ] ὀλϑροσ. καΐασκ ϑυάφων. ἐφϑυρίσκων. ιαὐτηρκᾷν ἢ αὐτεῖλᾳ. 

Τὸτε μϑὺ αἰπίον τοτὲ δου λέ: εὐ ανὰ μέρος, ϑιδοκ μῶν ̓ ϑὲπεὴἑΐ ὑπὼμὶ Ἵ-το) ϑι ἔνπεν, ὡς ἐκ ἀδϑὺδο 

κ' μερῖ 55. Ε ρέτιν ̓χβίναι. “κωπηλούτων μιν ἐπαιλε ρέν. φιδὶ ὠνβῷμαν, ὦ μὴ ἐνπεῖρᾳ γυῦ γιαδ- 
Α͂ Ἅλωσ. Μὰ πρὶν ἰϑέλφν κυβῷναν, δὰ ὀόντεκ “βῷγαῦ, μὴ προτέρ ον τρλλῇ πεῖρα δύο, ἀπδμι 

μἱας Ἂ “βναυΐικ᾽ οδν τὸς αὐε μία προὶ δῶν τίνες μίλλυσι πνξιν ὥῶ προγνῶναι. δθοῦτωσ κυέρναῦ: " 

- δϑονδέτιμν 3 Ῥ τὴσ' τὰ ἀρὴμῖ , θρησκείας δε γυφανήων δωμορι ἵ με [»ρύϑμι δὼ δεέπιινῶ, τὸν νεἱπὶψ 
μϑμδὺ ὅσΊὴν κώπην πρόπε ρ ἀγλειρήσοισι πρὶ βμω Ὁ κυρ ον Ί! κ πεν σκισ' τοὶ ἐμαροθεν, αὔϑισ' ἐπὶ ἜΣ χὰ 

οἰαίκων καϑι)4 μετὸ τίμπρδλίω τυφϑξισοιν ϑυίλα ὀσαιν. "ὦ ἡ ἐν 3 αὐέμων δηζσιεεψι .. ὅτι σωφρονιΐ, 

μετὰ λοπομοῦ κοὼ σκέψεωσ. "κα οὐν αϑομτωσ' οὐδὲ ἐκου προχείρου. Ἀν ριϑντῷ “"λὺ"ῥ ῥόϑι 
ον. ἐδθιοὺ κῦμα ἀφ7 57. λέ ῥῶ, ἀπ ὃ Ρ ἐρεούνίων μεϊη γε γεν. ὅταν συυυνχῶς δὴ πλὰ σερίϊον, αὶ 
“λῖ ὁ τϑι ρχυτοιὴ μαὺσ δ Ἂ πρόϑεν. «βρὃυ ν ὁννῷ ὑποίνον μὲ 5" “ποδλον ππιραπεριψαι: 

Ερδεκακώ πα κέλφυσμα ναυτὶκ ὃν Αύγετων ἰφἔνδιια ἱμωπηλασίαις ἐκτεινοβδῥν. ἐπίμενε ἡ τῇ [ὁ 
“ΠΗ. δλως. ἔα τὴν “πὰ ραδεχρόϑρι ἰφίνδικα ἱκώ παι ἐξῃς ἃ ἀΣ ξρναστιῖ ΟἸΠέσινἀατο πυβε Ρ 
ναϑκὴ “τῶ ξοϑον Ὁ ἐφινδεια ἰκώπιμς ὑπήχιγρ. ἢ ἐπειδὰ οι 1 ἀϑανοῖίον ΞΡ ξβυαύικῶν ε ἐπισήμονες ἐστιν. 

' 



{ππεὶσ' 

Θ. ρυον Χηρὸν λεναίἑ τάων 

ἵν᾿ δ'ποι»τὴς εἰπαῖς  ω ρων. . 

Καπὸὶ νοῦν πρλξασ - 

Φινοῇρὸς λοί μηγὸν τεμιτωτῶ --ο 
ΣΤΡΟΦΗ. ̓  

ν  ν»ν ΨΚ ; “": 

1σδὶ αὐοιξ, "ποσεηδὸν ᾧ΄ς 

Λιναϊτίω. ὁοτὴ παρὰ “"νν 

ἀϑηνυίίοισ' τὸ ὁ λίνανα ἀριδὲ ἐσ Ἴ 

διόνυσον. ον» ἃ μέχρινῦ ἀγον! 

φομ'τωνποιιτοῦ συγιραφονπίς 

ΡΩΝ ἄσματα τῷὸό πλαιοϑῆναι 

χέον: ὅπερ ὁδημοϑϑένας ἔνπερν 

“ἰὰ ἀμάβισ. ἐπ: " ὠμαξῶν ». 

ο! ἡ ἄδιντις καϑήϑροι λεγοῖσι 
Χα Ἀκοκρότων πασῶν »τύης καὶ ἀδουσι τὸ σριήμαποι- 

Καὶ τιν ων μὺς αν ἡ δούνφ- φαιδρὺσ λάμπονῖ, μεπώ πον 

Καὶ κνανέμβολοι θροῦν ἑλαρέσ. 'φαιδὺσ' “ἐμίτωπομ. 

Μιϑοφόροι δι" ράσ. ἡ δγὰ ὁ Φαλακρὸν ΟἿ ὧν 

 » ἡ ἀριςυφάνεν. ; 

ΡΌΝΝΝ οὐ δι λάμ- ἴσαι ἄναξ, “πίσειϑὸν . οὐκ. ἀρ ́ 

Λρυμομδρὼν φζρμοσιν γῶσ᾽ τῷ ποσεισῶνι φιῦ ἐπίϑε 
κι βαυνοιεεμῶν οὖν ΤΌΝ τιν, ἴϑικ ε Ἔντο. ἐπεὶ κοὶ εἰ 

ἐσ ὃ γερὸ συν  ςπκον. σβ: 2 
! 

“ἷ“' ὠΨ. ἀπποσεμιναῦειν οὐν ῬαΆΣ 

ῥϑμος ἐπιτήσψυμοι, “ῥαυποῦ, 

ὅτὸ ὃν τσει σῷ πϑοσέπε 5 

Δύνρ᾽ ἐλϑ᾽ ἐν λορὸν ὠχευσοτρ αι ὥ 

Δελαάνων μεδέων σουγι οἱ “ρα τὸ 

Ω πραήεῖς πῇ περόρου 

Φορμίωμέτιφι Ἄτατ ἐκ- 

Τῶν δ, ἐλωντεϑεεῖν ἀϑϑ γυτοι ἐπιῤῥνμαΐικὰ συζυ 

Ναΐοις πρὸσ' πὸ πππερεσὼς Δα. ὅσ᾽ μ' “λεχρὴ περίοδοι εἰσὶο 

σ᾽. 'κώλωγ. ὧν τὸ ᾿ϑμόκῳ γοθιαμξιίκα ἱαμβικὴν ἐγοαὶ ἐσιμκεμι παένίω ἀἰιοκίαλεκῆον φέρε 

τωληκτικίω ὡεέντῳ" τ ὧν ξβ Δ. ἔξῆς αὐῇ, αστιςικῶν τὸ αῤὸ ὥ ξιμεβα ἘΝ ἰκἀ. τὰ ὴ λοι 

πιο μεξα ἀκαήαλμίωται γλυκνεια. ἐκ ΔῬοχαίη Δίάμ με πῦλλν τῶ τελϑυντοῖ ἐζφϑημιμιερῆσ' 

ὁ καλῶτωι Φεριῖι ράτειον ὑφ ὁ τ ράγραφοα καὶ δι αλα! ἰσώνε νδυκῦι, δελοῦσοι ἴεν, αὐτοὶ πὸ 

δᾶσιν. Ὑἰς ἀὐτοῖσ᾽ δὲ χοὰ δ αλτιοροφ σύγε φται ἰφὺς τῷ πέλει ὅψο δ) πολι; ἔξω νε νὅ. ἱύαι: ̓ μὰν 

«ἰάρχϑυτῶ ἰιώλου. ἡ δὲ κα τοὸ τὶ Ῥ πέλος. Χάλκοκ ρότωρ. χελκόποσωρ τουπέει πὸὶς ἑ-πλὰς 

ἰφυρα ἐχόντωρ. «συμβαίρνᾳ γαλουχξίν πίῳ εἰν κοὶ ἰζ10΄πᾶρ ἐπικ. γουομᾶῥεν “σ᾽ πῦσὶ Στ ἴσων. 

Κυανέμξολοι, ὑγι ω ἱ τοὺς ἐμβόλουστ « ΧΡ κὐὐς μὰ βεδε μμε νους. ὡς μιλγπὰ ρνοιαἱ με μιλ 

τω ναι. ̓  αἱ πέμινου σοι, πίω ϑζλαιασαν κνανὸν δ ὁ τούτισ ὑσὼ Ῥν Μ οϑοζβὸ κυ γν ρει 
οἷὲ τοὺς ἐπίμι ϑῶ, σϑοῖ τ υομέμουσ᾽ ἀγονστα, Ἁ ἀβπρυνο ἀϑβων. αὐτὶ “τοῦ καυχοβϑψων. κ νῶν 

"τῶν «τὸ δι σ᾽ ζρμᾶσι. Βαρυδωμεγοώτων: ὅτι ἄθλιοι ἤσοιν οἱ δ) ταποβοφοῦτις λωρτριμμΑᾺΝ ἰσικοντεσ' 

αὐτῶν τίω οὐσίαν. Ωἰ χευσατρίαινα ὑπιριφ ραξιθιὡς πἰσ ϑά ϑυνλα "ς βασιλῆι. συννιάρατε δὲ ῳ ᾧ 

τῷ συνγίῳ αὐρῦρται ΠΥ δὸ χοντα; συνῳ! ἐᾷ κκρέπριδε. “τῆς ἀ- «πιμῖσ. Γεραήςιε: «γραιςῦσ ἁ 

κροτήριον τῆ θὐδοίας, τῇ μὲ, κ ρυμυΐτες ἴχων, τῇ δὲ λέλρμον. δε γὰ δὲ ἐσι "τῷ “ποσεισϊῶν 7. 

θα δέδριπος: Φορμίωρί τεφίλτατε. προ; φιλέει τὸ Φορμίωνι, ὃν μῦϑομ δὲ μόν! .7:ε 

τῶν διο. ὃ ὁ ποσειστῶν ἢΡ 2 ἀϑενίίων αὐπυποιήσοιτο. δ. ὙΝ 5 ἀϑηνᾷ ἡρίσε. «ρα τηγὸς δὲ ἀϑηναίων ἀράν 

κότατος Ο ὁ Φορμίων. κοὶ πρλλάίεις φὑτυ χθσοις ὧν "αυμανῥανς Φ εὐτῇ πεὺσ ϑδα ρωι μον! ους μα 

Χχδι ἐμαιτορθάσσισ. υ2. ναῦς διέφθειρον. ἐκ Ἦν αὐῶν -π ϑεῶν ἐκῷ "ΝΣ θεῶν σὺ μόνος. "δεῦρο 

χίςιν ᾿-παικέ. 
" 

Εἰς Ὁ αὐ. δὲ αλῇ. ὅτα ἐπα 5 



᾿ ΩΣ ὐᾺ 
ἑλοὲ αϑηρομοιὶ προς Ὁ πὺν 

Ἁ εἴ 

ςὼς Ἰ:τίσιπρὸς τῶ “ϑονα 
ν Δ ὶ ᾽ 

κιοὐσῶτα πρα γι οἴα- ἐστε 
νεωσὶ ἀϑηήναιοι Φορμίω το 

μος: ϑραίι "γόνηρς περὶ ναυ- 
μαλίαν ἦν δρα)αϑεσαμ. 

Ἑνλοίιστοι δουλόμεϑει: ὁ ἐσ 

πίῤῥιμα, οἴγων ἴθι ες, τὸ 

σραμέξων τροχαϊίκῶν ἀ 

καϊαληκήων, ὁ Ο ̓ Φιλϑι ἀρί 

τί γχ ὁικοιωσ' δὲ ὦ Ρ αὐ 

πεαϊρῥνμα: “δγτολιδάμφο 

περα τοι) ται λλὰ Ὺ μὰν 

᾿ πῇ ἐσὼ διὰ πίω αὐτο πό-- 
δυσίν. Ὁ δ “΄-ῷ ᾿ ἰζω λογὴν 

[ ππεῖσ- 

ἔγιῤρηΜμα. 9 δον: 
Ἐν λογῆζσοιι βυλόμεϑαυρὺσ' ̓πωτίρας ἡμῶν 
Αμδρεσὴ ὡσοῖμ τὴσ δᾳ “γῆς γῦς εἰξιοι αἿχπέσλυ 

ὁ, τι πιϑοῦς μά λασινμῴσεναυφ ρακί φερατῷ 
Παρταλον " κώντε ἰδ, τὴν λδ'Ὺκιδημεσοῳ ηρλινο 

Κύδιες ὁσεπσώτρτ' αὐ τῶν Ῥὺσ' ἔνωντήους ἰδὼν ὦ 
Ηρ θμησεμεοὶ δὴ ὀϑυμὺδσ' δρὺσὰν ἐμυμίασε, 
Εἰ δέππου πέσοιεν ἐσ' ὧν ὦ μὸρ ψιμοίχεν τιν! 

Ταῦ Τ ̓ οὐπψήσσιντὶ αὐ εἶτ ὀρνδνρμὴπρήϊωκεν ̓ 

Αλλοῖδεε ποώλαιον αὐϑηρη φρο τη γο Δ 2. αὖ εἷς 
Τῶρν προηνν, σέτησιν ὑτησὶ ᾿ἐρό δ κλεουύγεον. 

Νὼδ ἐκ ἡ μὴ πρδεοί αν Φίρωσι,δι το σέ ήα, 

σοί δὲ ἰῶοὶ “Τοῦ ἐππκινέσρ οὗ εὐ μινῆσοωι. ἐγκωμιάσαι. Αξιοιῶ “Το σεέσλου. ἰδέᾳ “πιρά τοῖς ἀϑηναΐ 

οἷς πίσλθ’ αὔϑρον τῆς σπρρνοιϑαναϊμιησ' γεὺσ' ἰὼ οἱ ἀϑηναῖοιίωαι το σκινάζουσι διὰ πτράι, 

τυρίδοσιὴ ἧς κοὼ τίω πομιπῆν, ἀπὸ τῷ κεραμικοῦ “ποιοῦσι μέγα! “τὸ ἐλϑυσινίου: πέσσλον δὲ καλϑ 

σί ἴω αφμενον δυο ὁ δ ἀραιῶρ αὐ θἰναι, Αἰλλωσ. ρτο πέπλου. ὃ ἡ ἰάγρα τ δι ἐγ ἐλαδὸς ἃ ὃν 

αὐδλορὺὶ αϑηνᾶ. (ὦ δὲ ἄσ' δὴ πγείντωρ. ἐπεσκύνάδετο οὗν ὃ πέσλος ἱαλζίκατον εὐεωυὸ ρ. Ω ἐς- 

ππομππενοτο ἐν τοὶ σ' “πουναιϑηνοιίοι Αλλως. νη σαιψπεσ' πίτλον ἐποίησεν πῇ: δ΄ ἀϑηνᾷ ΠΥ οὑέ 

θένη» τοὶς ᾿αρισεϊασ' φῳ αὐτῷ. Διριταὶδισ, ἱκάβ " ἢ ποιδλάδος εὐ πόλει; “τὸς καλλιδῷ ρου ἀθανμείαις 

εὐ κροϊιέῳ πέτλῳ ζώξομιιι οὐδ μιατεατώλους. ἸΝαυφραϊεῳ φρατθ. τῷ συμιπεζρ ρα πιὲγῳ ( 3 
σιωπέϊααίνῳ ναδτικφ. Ηρίομεσιν. ἀπεδειλίασιν. μεϑῆσυλίαι ϑ: Α μιυίασ. ὅττι μοδ' πτὺς 

νΣ ἀμώαι. ὡσ' ἐπὶ ΞΡ οὐ ππέλῃ ἀτωνιζομόων. Εἰ δύπον πέσοιε. ὑπιθδοι. ἡ Πον᾽ ἐλονπεσ ἀπέλθοι 

ο: Αλλωδ. ἀδοσ' ἀταλιαισμαῖῖος Ἢ τινες, ψθυδύποωμα καλοῦσιν. ἐπίμενε δὲ τῇ ρος ΑΝ 

νὰ ἋΡ' πωλιιόντων ὁ οἱ εἰσ' σὸν ὦμον πεσύντες, σβανα το ΔΝ ὀυϑεῦσιν ἀποψάν τίωκόμινι ἵνα μὰ 

ἔχνος ἵλενερ, μὴ δὲ ὑλεῖχον. “Το ἡ] ὠμαίοσιοδὲ λέγο, τοιοῦτον ὅδιν ὅτι ὁ πρόϑμοι Εἰ τ χοὶ ἡ Ἴ θέον : 

«μάχηι, “ἄλιν αὐγὴ πίω δή αν ανεκαλᾶμν Τὸ τοὶ λέως: νὴ πος νεν εκ κκῦσιν ἡ ΤΠ νθᾶσιν εἶμ δευτὸ 

ρου, τλέον τῆς πρᾶῖε ἐρας νίμησ οὐδὲν ἰώ. Αἰπεψήσεινπᾶν. ἀπεμαξαν τούς οἱ οἱ ποιλαίονπεσὰ 

να μηδὲν οι ΟΝ “7ὼ ὠμαιγς: “δγυπαίλαμον δὲ »αὐασπώλαμιον. αὐεμεΐγοντο. 

Τὸν προγρῦ, σίτησιν. οὐτησιν λέγω, τίω ἐν ψρλβρν γεΐῳ τράπεζαν. τουτί! διμοσία ξέφειϑο, οὐδεὶς 

αὖ "δ “παλομμῶν ἐξιωσεν. σι κατοαυτὸν ϑραηγῶν. τοῦ Τὸ ποιούτο. "ΒΝ ὡς ἐπὶ μὲ δῶ, ὑζδι σοὶ 

λϑῥων ἱκατορϑώσαίτι τῇ πὐλει. ἄλλως, δφαῖ "Ὁ ν ἀϑυναίον δ᾽ πρότερον, οὐδεὶς πρὸ τῷ 
“πολέμου σίτησιν μτΉσεν, αΨ ΑΝ δ ὁ δῖμοσ χαθίζυτοαι, νυ ᾧ δὲ ἐαν μὴ τιμῶν τοι πρϑυδρία, δυσντίοισ, ἀ 

γιινακΊοὔσιν. ἱσκωής δὲ οὐ 7 ἔπε σίτησιν «ἐαν μὴ ὁ ϑύωγται προιδῖροι κρὺ τιμὴσ' ἀξιοοϑῶσιν, 
ον ἡ μαιλάσεαϑοιϊφαισι. Κλεωνετον. οὐ τοσ' ὃ ὁ κλεαίνετος φαῖνε ταικαἴεδεδο,ῶσ τίω οὐσίαν ῶ 

ἡδυπα ϑήσουσ᾽ οἱ δὲ, ὅ7| οὔτς ὑγραϑε γὰφ ἘΠΕ μδᾶν ϑοβῖναι 251’ φρανγοῖσ σίτησιν . ασϑνν ἐὰν δὲ 

μέ μνιν ται το κλεωνώτον τὴ ᾿ 48 δὺν οὖ ταῦθα Μόνον. σολάζοψται οἷ τινδο’ ὅτι οὗτωσ' αὐ ; ὁ τίω 

σίτησιν “περνποιησοισ' δε" [ιλίωνι . Ἑαὺ μὰ προί δρίαυ φύρωσι., τιμῖισ καὶ οὗτοσ' τρύποσ' 

ἐξῆν δὲ τοῖσ' δ τπιμῖισ' ταύτισ' πυλοῦσι, καὶ ἐν ἐουλιῖορὶῳ καὶ Φ ἐκμλισίᾳ Καὶ εὖ εν ϑεώ “ 

τροισ' μαι, ἄλλῳ, ππερτὶ συλλόγωι οτοὺσ' ̓ προλαμβαϑονασ' δι τινδο» ἀσωμ, ἜΜΕΝ 



ἵ ππεῖσ. 
4 αὖ ὃ  ὡ ὕν, Υ͂ 

ὄνμαχβϑω φασινοὶ ἡμέσλ ̓οἰξιοῦ οὔμεν κἷ Ἀ τὴ 4 τον Ὑμι ΜῊ “τίσ 

μάθη πεπιπταν δὲ 
Π ρομκα τειναίως οἰ μήν Ν ϑεοι ἐγχρθδοις: ἐν ἥμερα, ἐπα Ὲ "ἘΜ ᾧ 

Καὶ πρὸς δι αὐγύμϑρ ϑλίένυσλὴν. Ῥσουτνι ἡ μδῆν, δὴν αὐτοὺς ἀράν ἴσχειν. 

Ηνντ' εἰρηννγένητοι οὐ τόνων “ποιυσώμεϑε, ἄλλωσ. 

Μ᾿ φϑον εἶν᾽ ὑμῖν κοιμῶσι, μὴδὶ ἐππύσ λείην γέ ἕαὺ μὲ προτιρὸν Φισι τοι 
ουτὸν ὙλΟΣ τιγὸσ', ἀ- 

ΑΝΤΩΙΔΗ ΚΑΙ Α͂ΝΤΙ ΣΤΡΟΦΗ:- πειλῆσι μὴ μάχοϑε" Ε͵ 1] 

πολι ἐοῦχα. πρῦλλαν ὥ σούτον καξβαπ] ὀμϑροσ' ὃ 

Ἰὴσ' ἑξρω τοίτης οὐ πο -ο μοῦ πτερὰ ἣν» παι “ψοάον 3 

ἣν λέμῳ χὲ Ὁ γρι"- εἵ  ϑρατιγϑ 
Σων, "ῶὰ ἀφ ν ͵ ὰ ναίων, ἀσ' α"αΐ ἔἰοιῦ δ)ο, Ἔ 

Ταῖς διωαμα θ᾽ ὑσερφερούπ ὼν δύντον τὸς τιμὰς Θτὼς σὰ 

Σἠειμεδφουσοι "χὰ ράς» ὲ γιὰσ, ὁπι ἐγ 4 ζσα τίω 

Δεὺς ̓ς κΟὐκύλαίζφουσοι τίω “πθλιν ἀγαθὸν, τοῦτα δυεδία 

σιν αὐτοῦσο δ δὲ ϑφατιπ 

ἔμϑρα τικῖσ ποιὸ μα λαις τς γδρ, ὀρτημώμθβον τρὴν 58 
Ημετίρανξυνν ργϑν" ' , ; ἱαηρρίωμιάνι: Νοκοὰ ΞΡ Ῥ ὑδ 

ΝΙ ων " Σ χορμκοῖν ἤδη ἑταίρα ; τιμὰς τιμοσ' τύτυ χρκότε . 
: «τίω δὲ '3α» ἀφῶ ρερϑῥων ΕΊ 

φαίνοιντο σῷ ρεαν λαβόνα 

πασβι ἐπάνοραχιϑέμασι. Καὶ τὰ συτίαι. οἱ ἀλρρατει αν “1 ἐνπεσ χρόνου πρὸς, ἐπίγεντεσει. 
πίε: οὗ τ δ Φλσιι οἱ γῷ, ἐαὺ μὴ προεδρίας τινὸς τιμὰς ἰϑιω ἢ σίψ, οὐΐε 2: ἀσῖν ἐππὶ πέλεμον. .σι" 

τία γοιῶ ὅπε πίω ἐν πρυταγή σι τῆσι. ἱΚομῶσι. τρυφῶσι. πλουτοῦσι Ῥ γοῦ) (κομαν ἐπὺτο 

πρνφαῦ λίην τοῦ! χοὸ γαυρουοῦι. Κ μέγα Φρονῶν. ἀλλωςτε ϑι στοῦσ "ρὲ ἰμομαῦ εἰσ’ πιριίω σύγ᾽ 

ἰυχώρετοι αὐγὴν, . Α “ε΄ λεγιίσμι 'μονῃ- κεκαρλμοι κι γέασ' γουὰ τὶ κρὺ Φεῖνοσ' ὀσυγίσοντο 

με τοὶ 5. σἤνια “"υ; "ἴον τρόμον γραύαν τεσ μυίευτι ἁβροσϑαμ' Ἴησ' ΓΆᾺΝ ὧν τρόπον τοππίλουμ "δὲ 

κομαῦ. ἥ , ἀπε πμέροισ κα πινάκουσιρ ἀπὸ ἀλόμματος. ἀπαίων δὲ ἀκούει - λέγ, 'δὰς τὰς μὰ 

γϑνά: “τ ἐλαίου" ,ἀππες λεγγισμεένοι, αὐτὶ “το ἐγγκεκαϑαυρ μϑμοισ μα ορθζοια ςλιγ ὶς ὲ δε ́ 

5:5: κοῦ ς λευγι 6 μἄμος ἀποῖ ἐυόμδνοσ. κοὸ ἀλλαχοῦ πιρα ὀστοιιδαρίοισ ἀκολουθῶν δᾷ σῴοῖραν 

’οὺ Γλε: γέδάγρντω ἐρπαλί ἥδοιν. οὐ δὲ )) γουλαυτὴ τλ εγγὲς οὐ "δὲ λϑκνϑυσ. μ αλένται ςλίγγις κ᾿ 

γ"πῷ ἵλασμα δ πιὸ λ τῇ ᾿ ιφκλι Ῥ γμεομικ ὧν. " δὲ τλ εγγὶσ ἮὉ» πες Ἀλλό τι οὐ γολπροιὸ 

περιξνειϑαι, αὐτισ' αὐτίϊ χριυ τρύβΤὸ μόνον, ἀλλὰ Ἂ πρὺς ὑσὼρ αὐῤυσν ϑϑοωι ἀπες λέγ, μημένοη: 

δὼ ὦ ἀπαιζεημένοι»»» ̓ξ λα ον ἀληλιμμένοι. Γ᾽ πολιοῦ χε πουδλάς. ἡ τίω τλιν κατειληῤία κοὰ 

πεθβιέλονσαι. ι βαν χοὼ ἤρλε “τῆσ' “πύλεωσ. ἔφορος γεν αὐστῆσ' Η ̓ϑεόσ᾽ κοὺ τίω ἐπεὶ “τοισ' πολέμοις - 

συπὸν διὰ τούτων ἰδάλωσιν αὐτῆς. ὁ δὲ νοῦς ,ὦ τῆς ἀττοῦ σῶν ὑπερῷ: ρούσησ' κοὺ ὑπερξα δλουσισ' 

χύρασ' μοδευσο "σὲ θασιλόῥουσοι εν ν δμιυά μέρ. ποιντοῦσεἐ ψπικαλδιτόι. δὲ πίω θεὸν Μπα ἡ τίω νἱ 

μίω δὺ μϑρμὴ “σϑὶ ρασῆνοιι τοῖς ποι ἡμασιμο αὐτοῦ. ὁμοῦ δὲ νὴ τίω ἐπὶ σοφίᾳ. δέξαν Τῆσ. “πόλεωσ' κοὺ 

πίω ἐπὶ τοῦσ πολέμοισ' ἀρετὴν διὰ “ρύτων ἐδιλωσε. ἔων γὴν δὲ συμπραϊκίορα. "σύμμειλο υν- 

Η χοοικῶν ιν τωι [ρα λγἷσ Χ ρϑισ' ὕζι προιφιλὴσ ( συυνηϑησ οἱ καὶ “τἶνσ' αφχαίασ' κωμβωσίας “μὐποὶ 



ἱππεῖς τὰτροῖ δ 

κε ζαπκ λοβοὺς ὁσεῖσειψ, Τότ ἐ ἐλρρδισιμιεθῆ μῶν 5 σαροξι  ρανο, 

ΡΞ κα χρρικα ὑπαὶκ βιβονην Νιῶ οἷν λῦρο φαηϑη. δᾶ. εὐ ΚΞ ΕΣ] 

τοὺ ἴδον μέλι, σιυνεισίγκει 4ράσι τοῖςδει ὑχγρέν ὃν οἷς το π ἘΚ 
ὁγορὸς ὁρῶν [κω μι εδσ' δ Ράρι τοῖσ ἐν ν 

αὐμρῶν δε νϑὴ γε. Σψτέλυμηρδίσοιι σιν - Ν Σ 

ὁμοῦ δὲ Ὁ εἰμ ποιίσων. κῶ. “Ξκην ὀπεριποτειοὺ ἼΣΩΝ 
: ν ἀν ϑοιν 1 

ὑσιρὺ οὗτοσ ἀπεοίνμνσιν ΑΝτΕ πιῤῥημὰν Σ ἩΔΙΩἾΜ 
οὐ ὀρψισιν- ἀρβενασ' μλδρ 
γισ β΄. ϑελίίες δὲ γνσοιύς Α͂ ξωώισ' μϑῳ σιν ἡευδιοδνλαοε ἐσσρν ἐσσι! 

τασ. δὴ τραπκὺς ἴξὰ «ὡς οἱῇ ΑΞ οι, εἴ σ᾽ ᾿δὐ λογεῖ ὅδ". φρλλὰ δὲ δὺ πραϊμιατὸ 

οὖλος ἀγιμέμνονι: υρ; δ Ξιωδεύνεγκαν μεθ ἡμῶν «ἐσ' βολάςτοον μιρίχαις . 
ὅγε κοὺ ἡμιχόθια στον τοὶ ΒΡ ε 
σοι ὑβαλᾳμῶν κα γωκικᾶν Αλλὰ τοῖν τί  κϑὸ ουὐῆῇ ὅ ἐκ οἶτον θουυμάζομ 

εὐ τοῖσ τοιούτοις χρρῆι, ὡς, ὅτ᾽ ἐς ταῖς Ἱππτκτωγϑὺς ἐἰσψητήσον αϑόρινξῷ 

ὁ αϑὺ Ὁ ανδρῶν ὅν κοῦ γυ, Πρια ἐϑρο κωθωΐ οἷδὲ κὶ σι ὀροι Δ κρο μέριυδ 
ΣῊ ὁ χορῦσ, ἐσσλεονι-- ἕἉτκ τοῦς κώπας λαξομτίν ὡς ΠῈΡ ἡμιθποϊθροῖοι, 

τς ΤΩΝ ἐμάαλόντ᾽ αὐε6 ̓  ὑκξαν ἱππτοκ τοι "ΤΙ ἐμβαλεῖ: 

ὡδείκα ὦ δὲ παἰσὼν ἄπ "οἷ Ληήήεον μμούῃον.7}.  οδρῶμϑῳ ΤῊΣ ἐλρᾷ: ὥ αμῷ δρα: 

γυυομίιν , μδὺ γυοἷξ 

κεσ'.γ “στιν. οἱ δὲ πτοζ δεσ᾽, ἐα.εἰ δὲ πρεσβυτῶν μέων, ἿΣ; πρέσβυτασ' “σλεονεί, τέῖν δεῖν φασίν. 

Α' γλωσ. λεοικοῶν Ξ “ κωμιἰεὼν κοὰ Ῥαγκῶν,: δὰ ἐνίκων" ὑἤντο οἱ ὠγων; 70 (ϑροι. Τὸς Τεχῥρόισι. 

τοῖσ' αὐτεπεύλοις. τὸϊσ' σ' αὐήα γφνι τνῶς. , σοι σιίζᾷ Δ αὐὴὸ τῷ πρὸς ΦιλονειίἸαν δαφν ρέται. ὶ 

Α ἐψισμεν.ἢ δτιιρὶ αἰγὶ πουρακολουϑήσοινπεσ' γνώσκομδμ. ἐπεὶ ὃ ἀλλότρια “τῆσ' ὑππέων Φν. σιωσ 

μὲδλθ “περὶ αὐτῶν λέγων, ἵνα θε ραπεῦσῃ τῆς ἐπογγελίας ἀσίϑαινον, ἅπερ ὠν γοὶς σωυέενυ, 

ταῦ τοι (φησι “πρὶ αὐτῶν ἐρθρ» Τῶσιν ὁ ἄχ Ὁ ἁνα μὲ ἄνππηι τοῖς ὑππένσι καὶ δύβιη χοθίζεοϑι "τῶ 

“Δ ρῦ, ,ἀλλῖνα διὰ φῆ “σῶν ἐπτιινέσιι αὐτοὺς. Εἰ θυλάς, τὰν ἐπὶ τῶ Νὰ πολεμίων χόραν 

ἐκάλουν ἐσ' βολάσοϊπππωπυοὺσ' ἡ ̓  ποὶσ' ἡ σπου, κοὺ αὐέρας ἀγούσοισ ναΐσ. ,Κώθυγας: ὄδι ποτα 

ων ὰ ἀ ἐλάμξαρον ὁ οἱ ϑρατίῶ τοι. »ὺς ἱππέϊς δὲ ἐ ὑππονθρ ξουλέμενος τοῦ τοῦ φισιν. ἄλοιν που ̓  

: ἀλόμοις ζῶοισ λοπσμὸν περιτιϑένα. τοὺς δὲ ἀϑηνρίδους ἐπωιμᾷ, ἐπεὶ 5 μσπτει βώ του! ὄντε; αὐτέπτο 

στον τῆσ' ϑαλάτης; δ. οὐΆ. ἀπύτυλον τῆς προιδομ ἰας: δα δὲ “χ} σκορόδου ὟΝ κρομνου, τί 

ϑύπελφαν δειίιψισι 5 Ὁ ἽἼε ναυτιϊιὼν δ ϑραπιωτικῶν σπτίων: ὅτι δυτελῖι οἱ ϑφα τιῶ τοι Φε ρων» Αλδ. 

κώθων ὠδοσ' ἐκ πατῦμια τοῦ ὀσραῦκνου. , ἢ ἄδὸς “ποτηρίου λακωνικοῦ οφατηπκοῦ" ἐπειδὰ μερυςον 

ὕσωρι ἐλάμβανον ὦ οἱ γαῦται, κώϑωνασ ὄχον. Αππιαμόσ ἔφερι δὲ σι δὼ συγικυκομμέναν κοὰ 

ϑξοον εν κούθωσι. καὶ κωθωρί στα ὁ μεθύσοι. ὡσ' “ὁ ἐρῶμε δὲ κὶ ἢ κοϑωνιζόρϑμος ἁφὴ μέρας Τίςε ““ 

βαλῶ ἰδίως κροῦσοι γαυσὶν, ἐμκξαλῶν λέμοισι. φησὶν οι, τὰ ὁ ολμήσνισ' 21 σ' ὑναύτοις σῇ νον" 

τίοις κἦναι. ἱκνοίως οι δ ἐμξαλᾶν ΝΣ τοῆσ' κού ποιισ κρούσρα.. νι δὲ αὐτὶ το τοῖς ὑτσατισὶσυμξα 

λῶν. ὁ Κ ἱππααὶ ἄσαθβε πιρὰ δ ῥυτππουπιὶ͵ ὀρμίκῶσ ὡς ἐπὶ πατῶ ν. ἃςιὴ δ ἐνππτιπιῶ, ἐσσι - 

Φώνιμα μαυι μόνον Ἀφεὶ μίμημα ἀπρδ κωπῶν ἀπελερόῥου. αὐεβρύαξαν ἡ αὐεϑορυίρησειν. 

αὐείοραγον ἀἰκελᾷσ' ἢ οὐϊε ἐρεῖς οὐ κωπηλατεῖς. (ὦ ᾿ σε μφόρα: δ ωσ (κα λύμ τοι σοιμφόρεμ, 

ἡσανιε ἐγκεχαραπλένοι ὃ ὃὸσ' σημέιον. «οἱ σδυρλξις “ὁ, σδμ λέρισιν. Ἑξεπήσῶν. 



ε σα ι 

1 πῆειδ. 

Ἐξεπίσωγ. (ιυφίωσ' χ ὑβεπα 

σῶν, ἱωὶ δ εσσὺν-. φησι δὲ ἐσ 

Ξώρμων. εϑαργξ! δὲ λέζε 

Ἢ ἐμεσύσονε' Εἰσ' ̓κύρινϑοννε τοϊτ' ὁμεώσεροι 

Ταῖς ὁ-σλαύς ὠφνῆι ὃν δὐνάοὶ ) μιείῳ ῥῆσιν 5ρὼ  μοζτοί. 

Ηοϑτον δὲ τοὺσ πολϑ ρους αὐ Τὶ γρας μηδεκης. μέχοντωι τοικὶ αὐτῶν 

Εἰ τις δφέ ὯΝ ϑύραζε, κάκβυϑ οὐ υϑη ρώρϑινοι. τίω προϑυμίαν. “ποιοῦ - 

ὡςτ ἰφϑιϑέωρος ἀπεῖν καρκὶ μομ κορένϑηονν. εἰράῤρεας παριμῖφί (κα 

Δαμαγ ὁ ὁπόσειαν, εἰμότ ̓ἐψρυθϑῷ λυνήσομομ ᾿ κα ΠΣ ΉΡῊΝΣ κὶ ν τράοῖ ς 

Μ "τ ἐνῇ μήτ ̓φϑαλχῆῃ Δαφυχίν δε πηξ-- εἶν λέρΊου. ̓λέγτωι δὲ πία 

Χοιὼ φἴλτοτ' αὐδρῶν ιν νεαμικώτατε ΟΠ μεδική, αρίσε καλλίδῃ 

ὦσιν εἰπὼν ππερίρᾷσ ἡμὰν Φρον τίδαι- πποθ το σα 

Καὶ νιὠἐπειδὰ σῶς ἐλύΑυϑασ πιίλιν, πστι μὰ ἐγορὴ δόϑα- 

Απ διλορ ῥμῆν πιῶσ' τὸ πρᾶγμ᾽ ἡγωνίσῶ Ραΐωμ ΝᾺ μδων χίν. 
ρα ἐφνόροσ δῦ σοι χόρτον" 

α ΤΙ 4 ἄλλογ ὁ ὁ γικόδου, οσ' εγνυῦ μὴν. 
᾿ δ ἐν ω ω τὰ ἐγού πολὺ ἐκφέρει. : ἑἰκοίφη δὲ 

δο τίνα πα λέατωι. Ν ᾿ δὲ 

σμέχουσο, αα λέτυχαι ““ῷ 

μὲ διμοϑὶνᾳ κὗ λυσίᾳ. Αἱ Ἄλωσ. αὐτὶ λόχον μηδεμοῦ" «ἐδύκει γον ̓ ἡ μιν ἰω χύρα μυδείασ, 

“πιοὺ στί θι. κιίϑυγροσ' ἄφοροσ ὀνμι ἐδ πὺσ ν᾽ κΤινῶν τροφάσιυπεὶ “τὸϊις ἀϑεναίοισ ἰϑυς ὦ μὰ 

σῶν κ ραΊδι. Εἴ "τισ' οι πε! ὄτις προίενψθε μαδήον. ἐπίμωνε δὲ τῇ τροπῆι “σλέον τἰ περὶ Κὼὰ 

ἀϑηνείων Φιλοτιμούϑρος. οὐ γον Τοὺς οὐχὸι δι τοὺς φισὶ δ φθειρον συδλαιμιβαύοντε . ἀλλὰ κα 

τοὺς ψ, αὐτοῖς ὄντα τοῖς θυϑοὶς. ταῦ το ὴ πείνποι, πρὸς. τίω ἐμπείοίαν αὐτῶν ἀπόϊφνόμϑροά ν᾽ 

περὶ τοὶ ὲ ναῦϊ "κά. Θέωροσ. ο ὁ ποιή ϑέωρος ἀφϑι ὀπῶν τινὰ κουρκίνορ κορίνϑιον. τοῦτα 4 

“ποδέ χυτωι δ αἱῇ οὗα “αἰνογήας ᾧΦικα τῷ γηκῆσοαι μόνον. ̓ὀϑέω ρος ἐγγα ψκ κε κίνον λι 'ονῇα στὸρ 

ἐν “ποσεισ ὴ ἡ ἀποδωασέί ουιμ τοί. «προρκῥούει ἔς τινα καφκι γον. δγοὰ ἈΥῚ ϑ τοὺσ' ὑποίασ κὸ 

οὐλί πεῖ: ὡς μιοιγὸς δὲ κωμώδειτρι διζωροσ' κοὺ ὑχθνοφοίγοσ Ὁ πονερύσ. περ δ κόρινθον το ᾧ δι ΐ. 

Ὕ Ἰδών. ἴσως διὰ : ποὺς ἐκ ὑπόρνα: ἰῷ ἃ τ ὁ κόλαξ, τοῦτοι οἷν λέγέ, Ἰσωφκάλακϑϑων “»υ πο 

σίας. Δονάρ -πύσειδοψ.. «δοκοῦσι δι δι ἱ κιορέμϑιον μάλι «δὲ σέβιαϑοι “ποσεϊσῶνα δὰ ὧν ἐν μὸδ: 

δϑεμ οὐ γιμρικὸν ἀγῶνα. τὰ ̓αϑέμια ἐπσΠολῆσι Ἔρ6)" τ “παλαλμονν (Δ Ὧρδ ππυσεισῶρ!. Αἰ λλωσ: 

ὅπ 6) ὁ ἀϑηναῖοι ἐρραΐτυσαν ἐπὶ δ κὀρινϑονιθνατοὶκ εγχείαισ ἐγήκιησαν νικ ν φραϊνγοιντος. “τῶ μικήγα 

τον. σι ἡππεῦσι,δ ..) ὁ αλίτευσ' δε ναυσί. Μιπενγῖ, μντενθοιλα ἥ: μι μοὺς ΓᾺ ἀϑωγούίων. οὐ καῖὰ: 

ϑἀλαῇ αΨ μόνον, ἀδλὰ κρὼ κα τῶ τν ον το σ' “πολ ἔμοιςκ. ρᾳ τόιτων. (ὦ Θἰλταῖ ἀνδρῶνα τι “τῦ χ 

ροῦ ἴαμβον Φφί κεξοι ἀκαϊάλνκίοι τ Ἐ “Τὸ ὑποκ οἵου οὗ προερλρῥθρου. Αἴλλωσ. αἱ φίλίαπε: 

δ λορὺς πρὸς ἣν ἀλλοῦ σπώλίω ἱμκονΐτω ἀπὸ δ ΦᾺ βουλὴ, ῷ καίαγωνισόμϑρον κλίέωνα 

Φροί 'δκ- ἀγονίαν κα μέριμμαν οὶ ἡ φόξομ᾽ δὲ λέγε » τοιοῦτον ἴξιν ὡς δέοσ' κα τέδηστισ ἡμιΐσ. μὴ 

πευρϑνδοκι, μυβῆσ' πρὸς “τῶ ΒΑ ἔωνος. 

, ΝιιΚοξουλοσ: ἐπύφοισι τἰὼ εἰκίω ἀπιψυγκάμίω. .ἀςείωσ' δ κέχφυται Ὅλ σιιυθέτῳ . κοὺ πὶ ̓ὀγόμα 

σοὶ σάν πσλεξερ ἄμφω. ον τῇ Ὁ ἐουλῇ γὰν τίω φιλονεικίαν ὑποιϑ σις το προσικαλεσοιῥῆμου 7ῦ 

κλίωνοσ'. αὴ ὁβουλθυτοὶ τίω νἱκίω. τὰ Ριναναύταο, 



ΦΣΙΣΣ 
. Α οιφοφεΐνους. 

(καλὰ λίγωρ. διπλὴ καὶ ὅν Χονῶδς ̓ ἀβιώρεπάσινεὶνἐποροιύξαι, τὴ 
ὅϑεσισ' ὡς πιριοὴν το γρρ 

λένσα τπὸ ἃ νὐ αὐτιορυφὰν 
Ει ρπεημεμιείθ᾽ ἐσέ Ἅ- 

“ σὰ “Πανιαίατα,ας ὁ ὅμιοῖ Θ οις οἱ πον το μοισαφῶσ. 

αν» κα κατον ἑαυΐᾳ. ἔς: δὲ ὡς ἐχῴμοι δοκῶ, 

ὀκῖαιι ὡλοῦ. ἧς “Ψᾷ. ΑΥτῳ Δ δὺς πρΝρρθ οχὶ ὑμον ΄. 

κὺν το ἐκετρον ἀκαῖκλι Καρ, μας β ΝΕ οὐδὸν σδρα λθ εἰν ἂς τ ἩΘΝΝ 

μον. μάλλον δὲ πετράμε ΓΤ ρδσ' τοδὶ τὰ ὁ βέ ΔΎΗΝ ϑαιρδήίσεις λίγ ὠξά- 
“ρον ν βραγυκατα λυκῖον ΚΝΤΩΙ ἡσὸὺ ὁ μείϑείσοι --- β ᾿ 
"Τῷ ς΄ “ποδὸς τοιβράχευσ. ΑΛ Καὶ μὸν οἰ κοῦ σοκέ γ᾽ ἄξιο ὃν τῶν πρατμαΐτον: 
“ῤδούπερον οῥ ιϑέσει ́-τΐω " 

νιὐιόντε πα ρῥνθμὰ ἡ πέρά Ευθὺσ Ρ» οὐ τον κα τό τὴν ὠϑενδὺ ἰέμιμ: 
» ν]) 

μετρὸρ ἀαϑαρὴρ κατποὶλῃ Οδ'᾽ ἀρ ̓ ῳδυρὲ ς λασίβροντ' αὔαφξης πὺς δ, 
ΚΊ Τυκὸγυτὸὶ δὲ λονπὸὶ νὰ, Τί ρατινόμεμος ᾿ ρει δεκα το τῶμ! “ππΐωμ. 
ϑέσει ᾿ ,παιωνιεὺν δγ ῥ 

ῥνθμον. ἡ οὶ δ μερορ μα 

1αλικί ἰὸν αὐτὶ πίονος ἰωρικὸν ἀπὸ μείζονος ελόν. »Ω » τροχεϊκὸν ἐφϑημι με εἶσ. πίμ 

“7 ον, περιωνικὸν δὲ ὙΡΝΜαν ἀἰιαἴαλκκήον: ἐκκριῖι κῶν νὴ ὸς τι Ῥοχρε κὸν Ῥίμετρον ἀϊιωτοί λιν. 

ΚΊονΚ ζ' δ κσιον μὰ δ »Ῥοχοὶ κὸν ἐφϑεμι μιρὲς ἐσιτῷ τέλᾳ Ὡς ἐὺ ϑφ Φῆσ᾽- ππεὶ τι ράγραιφοσ τ 

δυο παλὴ ἔσω γενδυ κῦμα. τῆσ' δὲ αὐτιος οζφνσ' δύοδγτσλιῦ ἡ Γ ἐϑνὲ ἐν ̓αρχι “το κώλου «ἢ , δὲ μα τοὶ έ ̓ 

λὸς ἀμφότερειι ἴξω νε γθυβεῖμει ἐπολολυξρι δὲ ἄξαος σὲ ϑυφνμῆσοι. ΕἾ πτλθοισ᾽: ἄϑε ἐπ ὡ 

ΩΝ Μοὶ σγελθξῳ χρὴ δν ν πὶ σουϑϑηκ! απί νοι τοὺ πραρφοντα σόν καὶ πγνελθῥα. αν) μακραδ. 

ὁδὸν. καὶ ἀποδέμίαν τε Ιλαυϑοίμιοι δοκῶ, ὅγε μαθδν "ἀρ, ὰ πεπραπαίναις ϑίλωφιοι δι μάκραν ιὀδὸν- 

δεελθῶν ἵνα μάϑυ, "πῶς ἔνε, ασοισ' ἣν ̓κλίωρα: Ὡδὰ ἅπαντες ἡδύμεοϑείσοι ὧσ ἐπὶτθ' δὰ ὀύφραν 

νδμεϑοι γίκι καὺ χάρο δ. ιλένπει δ ἡ αὶ Ἱνῇ ἐνὶ δοῖ. Καὶ ἡσιίσο να " Ἔ σιννδύμιεϑοῖσυν." ᾿Καλ μὲν: 

ὁ ἀεοιοδυκὴ αὕτη, δι Αθνεοφοφικὰ ἔριϑεάησ' “ταῦ νποίεριηρα δηγιμί "κπ νἴδιν, ἐΐι  κύχων ἰαμβικῶν. ; 

Ῥιμέβον αἰκαγαληκίων. νὃ. ὧν τελϑυτοίϊοσ' ὀξολῇ κοριάννοϊσ αὐκλαβω ν᾽ ἐλήλνθοι: ἐπ’ ΧΟ ̓ 

λῴ “σὰ ράγζα φες: [κα όταν δὲ ἐπιϑενὴ ᾿ μια ποιϊηρῦ ἐπορινόμαν ὁδὶ ἐλασίξροντο τῆ ὁγὰ σοὺ ἐκ τῆσδ᾽. 

εὐῤχὺς πινδιώρου- αὐαῤῥιενι δὲ πρασῶν κε τον ὁ σφοδβότϊος λέγωνιν πέσε “σλά. ́  νῷ καῖ δ 

σικϑυάζῳν δι σωιυπιθεὶστξ έἐ λύτο δὲ δ. Τοῦ Ῥ βδμαἐμφάσεωσ ἐμάζοροσι, Ἶν Ἄλωσι. ϑασε ἢ ΡΟΣ Θ 

Ρ ρὸν τσ ἐλαυρόμι ἊΝ ̓ του τίς μεγουληγορῶν ΓΝ ὑπερόχα οις :φύλϑρος ῥήμασι, γέμοισι, “μόφον 

ὑπο δὲ τίω φονιὼ σκώπ]ο το ἰιλέωνοσ' ὅτι τυλζωσ' ἀφοεγρ ο, ἢ ὅδ τουχέϊαν. πρὸς τίὼ ἀπει 

λιὼ " ““πεξλνσεν δ λέ βὰν ὀπῶν σωνῇα ράϑεν τίω πε γὴν κὴ τῶ ϑυΐλασαν ὑπουύτῳν. τὸ, πὲ γα" 
τίὼ γὴν. ἰμιρόν; κοὰ σαλϑιφν σὺ »ὺς “τῆς ϑκλώξ ἧς βυθοὺς .Ε  ρὴον ΤΩ δὸς σ᾽ κρὰ “Κ βροντᾶ: Ὑνν, ̓ 

πωρολντόγως δὲ αὐα τϑωφέομ᾽ υλασίβρονπο Τε ἐραονὸ μϑρδό: {ν ἀϑρὸϊ κῶὰ μηδὲν ἐλιϑὲς, μὴ" 

Ἂ 
͵ 

δὲν ὑπὶς λέγων. Ηρα ἰαῖαὰ 85 ἣΡ ἑσππέων. ἔφιε κοὺ ἔπεμπε κατ δὰ ὑππίωνφαλδρ δὲ, δι σώ : 

ἔξηικον ὃ χΧ ρὸς ἐκ ιὶ ἑππίων-. ἐς τριαγλμέρντο ἀπ τοβὸμ ο κΡ ἀϑηναίων, ϑῆρυτο ὃ δ μοσ. ἐς σοῖς ἽΦ 

πρΐχκ ὁσι ὀμιεδ μνοσ καλαμδῥεσ. ὅς δγ ἡ γᾶν “τοστυν τοὶ μέβα, ὅτως ;ὠμόμαζον: ὧν “τοὶ ἵπ. 

“πἰασ κοὺ τοὺς ϑῆτας: οἱ κϑρ οἰῶ ὦ πεν αικῦσιο μέδγμνοι κσρὲν ϑυσε ρὸν δὴ Ἱππῶσ, δ ἢ ὑγγδρ μϑν πεῇῖας ̓ 
κοσιομεσδι μνων. μέχε, δὲ δὴ) ' Τ' ἐπώργοιω μἕγρων. ὑππῶσ' δὲ αὐτοὺσ' ὠνόμαζον, δὰ δωιύα ϑοω 

ἄποτε 



΄' ι “ιἝ-. 
ἫἯ᾽' ὙΨ. 

ἣν 
ωΐ ω 
ν᾽ 

ἱ ππεῖσ 

ἣ Κρημμνουσί ςρείσδιον, ξιωωμότος λέων. ἀποτεαύ τα χρεία, γέντο 
: Ῥ, ϑαμωποτοιλ᾽ ἡδουλύγ ὥσσα σ᾽ ᾿ἄκροω διε, ἐῤῥαρθὶ δ καρογαύηρρέφᾷν 

ν δὲ ω μϑ πρόσχερ ̓ χ' 
ἐγεμεδ ὑπορῦ τον γοδεξαφαξιοςτ πλία. ων ἀριθμὸν. οὗτοι δὲ με τοὺ 

Κἀς λεψε νύν “Ἀς το μέχω πὶ μίασει "ἠέ “τοῖσι «βὶ “πόλεως “σληθω 

Καρυ᾽ ὅτι δ᾽ ̓γων ᾧῴδελο κϑμίωγὺς λόγφυσ 
βάση: οὐδλόοντο διακόσιοι 

ὁσ' 2σ' ϑ 

Καὶ σοΐ δ! φεμαικιημοι σῖν ὅβαπατω μϑ , 
προσ’ χοῖσ' λιΆ οι ὅθεν τοὺ 

ν᾿! 
τασ θυσίας ἃς αὐτο ππεμηον 

Αγεδὴ σις ἱτρλονρὺ φίψακες ἦἡνδ ἐγῷ, ον ἐν τοῖσ' πολι πῶσ ἐκ αν 

Βφίᾳ ϑοΐτε “σὰ κὄξαλοι καὶ. μόϑωνες, Ἄομιυ ἱνππείδεως: εὐξίω δαυς 

Αγορατ ψν “ποῶς ὧν, ἐππροιδενϑενἐ ἰγώ, τοῖς κρὴ κομαῦ. 4 δὲ τρίτα 
τισι ἡσεινοὶ δέτε παραὺ 

Ἶ Νιῶ μιονθρα σὺς κοὸ ολύοστυν τρρον δότε τοῖσ. οἷσ' οὐ δὲ αξχειν ἐφῷ 

Φωμίνυτ' αὐσιδῆ" τοῦτο ρον τῆζον σή μοι, "»"» ὁ δίμυζφνι Ὁ ἐξικλασια 
{4 μόνον. “ ἴωπετο δοῦκα 

οἴκου δι ἀκκλιησι «τικοῦ ξίφοιντο. Κ γημιοὺς ε ρείσωψὶ ἑν πεμπῶνθι αἰκονπίζων. “τουπέειμε ἐγειλύ 
μιατοι  ὑπέρογεκαριδγαξολὰσ γχελυταωτοίποισ' ῥίον μΑλογοσριω ΧΡ Ρρὶ ππίῳ ν. ἀπὸ δέτος λα: 
σίβρον ἤϑυνηἄλιφυὶ ἢ κ ημα ἐκ μὰ "τοῦ γκουτο προφ ρνέϑύου. κρμμιρὸ δίεαισιτοὶ μά ρυτὰὶ ἀπὸ 

ὅβορ᾽ α-πρασώμμα. κϑὺτέωοβίω ἣ πρνμν ἡ λέγοισιν ἐπείδὰ πείντουτοὶ ἐὐφιλὰ κριμνοὶ. Γιθανω 

“αϊα ἐδ πἴςεωσ' ν᾽ ἀληϑειασ' ἐχόμόραι “λά-ῇ [φλφί γον αὐτοῖς Ἵ ἐγιλὰ ἱμαῖα. π νη κω 

φυΐξνθ.. -σλή "ρισ' ψϑισαμάτων ἀτράφαξισ δὲ ϑδος λαλάνου. δ τοὶ Χίω; εἰς με γχεθ’ αὐϑξ) ἐσγεὶ οὖ 

ὁ κλίωγ ψρδι ΧΙ Ὁ ἱππίων νκατεγὸ γησε "δὴ ̓ Θουλὴ “πείθεσϑο εδὸκ 4 οἐδυδαβαφαξνοιὰ πετσλύ 

αν τέ βαλὶν γεγονέναι. .δηαξά λων μϑμὼς φθύριν ὃν κλίωμα Φλὴ ἡ βουλῆς καϑα τῆ. ὁμὴ ,κὡς Τοῖς 

᾿ ψμνδρλβοισ κοὺ δγαβαίλλουσι πειϑοβϑϑεᾳ ὐχερῶσ καὶ ρ ̓ «δος. ὑπερ Ω λαϊχινοναύξε τωι 

Καἀέλεψεμίσι. δ᾿ αὐέβλεψε ὅρι μιὖ δ. .ὀρηλ. ᾿ἀπόφλψοιδκβαφαΐνθ᾽, σῇ ἃς πε } νά. 'λαχέψου 
»» κοὸ»ν»» δος. ἔςι ὴ 4νμὺτίὼ φύσιν. «Φ᾽ οὗ απέρμανς Ρ̓ νιὼ ἢ λεγο μόρ ὃν σίψν ππήγεται. γώσυὰκ 

Ἃ οἴηται λέγ. Καὶ Μ ἐπονπεθμέαστισε. 'σιυές φλυποὶσ' οφρῦσ', δ᾿ γν» ἢ ἡ δᾶπμα ὁ Ἵ ρῆισ΄. 

ὥοώακ, σμιδισιν. αὐπιετήμαισι Φερμάκηχί ιρὐβιρ ἡ ᾿ προιϑεπὴ κόμν. Α͂ γ μμ ὁ σκίπι λον ὥνομαηρσπτο ἐσὲ 

“μέμονας τιρὰσ αὐα-πλάσασ' ανοιδξίς ἄκ ὄνηουσ' του θεοὺς ἀν ἱωὶ Ἀ χαϑὰν ἀσωνύτως προφί ρεταντὼ 

ὀνόματα λίωρ ὡσ' μῶν. Α ἐἈδιδιοναροβεπέ, μ᾽ ὦ ἀϑλν βσιιϑωγαυηλνὲς αὐαθϊδειανηδὐπολ μίαν 

αὐΐαλασι δυὸ ὡὶ χλϑύνιδὶσ ἡνξατο ἀρξαρό᾽ τῷ λε 'γᾷν. σκίπωλοι ̓ ϑμῆν, οΙ ̓δυπελᾶς δ “πον ροῖ. 

ἐώ γαΐσκι σᾶμ κνα Φείατισ δι δὐπελὴα ὑαλ πυνηρέᾳ κυμρδούὄμθ᾽. Ῥφελεθοιὴ αὐόντοι. πὸ 

Ῥλαρο δὶ " λέξρ ιράλυμοι διὲ.οι ὁ αὐδντοικοοῦψτες τοὺ νοδγντει. μμόθων δὲ δὑπελς, μόγωναρ ευὶ 

ἰιάλουν δὶ λάίεωνθνν »Ἰοϑε δον μϑῥυσηρῖς ἐλϑυνι ροισ. ἔς! ογγίθηῦρ χόσεωσ. Αἰ »Ἁἃ. Ἀπγλτ ὁω 

νυὐμίανοκῦντως ϑεουαιανλλϑυμπροῷ ε ὦ. ὡσϑὴ λαοί τῶς αὐνρώπωνπονεῇ ῥ᾽ δ πρέδρουσ,του- 

“νισὲπεϊιιλθτοθεους.οὐδεὶσ' δὲαυδηδρμίωι δυσετοὶ ὀνὸ μι τοι . Ηνδέ ὦ. ὑξφιωϑζε. ἀῆ ικὴδὲ "λὰ 

3ιονρυὑσυωποιξισ. ̓μαλιςεεὴ αὐτῇ βιιυυχβσίι ἐχεῆλυβίιατα κο ὑὑτολάτων. ὐδὸς αὐτὶ τοϊφιἰκῶ- 
νθ΄“. Αγρραπίνἢ ἡποίσ' ὥγυτα 'πεοῦα φισίαπιρεκ ελϑυδμείωι αφλαναοφῆσ αὐεμι μνησκομίωϊ ̓  

: τιερηξ ἀγορᾷ τραφέϊω. ρυτονεκ. πειιδὲα ὑπικαλουμιέων ἀλτηδῴιματα συλλοιδέοϑιω μοιειςῤῥνώ-- 

, γ5.αὴν πρθ ἰλέωνα. ᾧ ροντίφον τἰμονθυλοιθμῳ διμῷιμμώμτι. 

Τ 



Αοισοφνὸυσε. ἶ 

Απέδοδλινούτωσ ἀῆκοὶ πὸ Ε ἐκδιξιἃ εἰσ’ ἀπ ἰπκῤϑε κατοσπυ γῶν αὐέρε. ἀὰ 
πρρδαν αφθνακιπο ρειλεδὲ : 
ΣΕ ἈΔ σε ὐθξι Κάτῶ προσίκν σοί. 'α (ὁ τοί σῷ πρωκτῷ ϑέμωμ. 

πότων δεύρύπρωνωτος. Τὴν κιγκλίφ' ̓ ἰξαραξαικάναγανῶν μέ, 
Ρ γϑπέκυσιι: προσεκ ϑασσὼς πῆ Α͂ν ἐκραγϑνα ἡ ὀγλή.λο ἀρλες ᾿ ἀἰτοιϑοὺς φέρων» 

σημείου τιθλ φιθένγρ, ΩΝ Ευαγγελίσοιϑν πρὸ σον ὑμὴν βούλομαι» 
ον μϑῤποι ὅτι ἡλωτοιχρριν 
προσίλεφεπαῦσε: ἐξ οὐ ΣΕ ἡ μῆρ ὀηέλεμοςκατεῤξαγη ὶ 

Ὑ κι γειλ᾽ σεβαραξα, τὶν ὀυσώ ποτὶ ἐφύασ Εἶδον ἀξὶ ὠτέρεισι 
ϑυραν.τέω κα γικελὸ 1ου- Τώνδ᾽. οἰϑέως τὸ πρόσω πρὸ δεφιλήνι σεβ . 
δϑὐιαφηθίου. ἰδίωσ δὲτὶσό 

“πλᾶσθυρασ' ἅτω κληπέτ ἐπὶ ἐσεφανοιμμ' θαγκλια κάῳ τὲμι ἢ 

ονασπιγασ δκλίδασὰκι Αὐυτοῖς, ἀηῤῥῥιντονεπτθιησοί μὴ ὁσ ταχὺ, 
γκλὶς ἰδίωσ ἡ τρύπι,)ὶς ἵνα τοὺς ἀφύανι ὥνοιν τῦ Ἰρλλοὶσ' πὴ 'βολονς 
ὁ κιγιολὶσ πέμπεται Εξά Τοῖν δομιου υλλαῦ εἰ τὸ σρυβ δ. 
ραξα δὲ αὐίζωξα. ὃ δὲ λέγᾳ, ἐΑϑα ργὼν ὃ Ρ ᾿ βὰ 

πριοῦτόμδβερ. φαρσιίσοις Φεσϊῖρ ϑυϑέρτι σημόῳ »δγάρασηβσυμαχρὴ τίμα ον !ανατοβαιλὼν. ὡς τῷ 

Ἂ σὸμ ἰαϑοϊξας οὐκ ραγον. ὁνα τ «λὶ σοιοϑι δὲ θα ὑλιαλίγφνα ἢ μκῶς. πόλεμιθ. δεὑ πελοποννησιαισ 

κθλ δαλονύτι. καπερ ἀγν ὃ ) αι τὶ τολσιιυύ πέσεν. Αφνας ὀδὸσ᾽ λεη] νίφθύωμ ἁ αϑρια εἧς ὁ πῆσὺ 

λθὴ γϑύεσίστβ, ποίγυ λνωδας ὅταν συσῇ κρὺ γγύη τοιμέλαρ φύσει τινὶ ἀσρρ ́  ὑτῷ ἐσ φῶα μετα 
δ ωὉ ἢ) πούμταν; λα οὐδὲν δὲ δίο() βοφῖσ: ἀπόχρηγ μία λλέλασ' ἥϑιλι Χριβσοιόϑοι ἀγρα δέαιυδῆρ' 

ὄμματα λεηῖ «- -ὀςδὲ ὅν ἰγόνωρ θήραις ςτὸν. συμβαῖνᾷ δὲ πίωάφυαν πού χισος ὑψκώθου. δϑον ρὲ 

“ἥϑοιμίαἀφύαις πυρὰ ἀν πιλθ᾽ ὀξυλα μξανόντων. «φιἰκῶσ δὲ οὗ τος ἐν ταδὶ γ΄ ὁπιν ἀφυνς ο᾽ 

αὔοι; ἀλόταολιϑωτικῶς τὰσ' ἀφνας. λι7}} ἢ οι ἀφρὸν δγὰ τίω λϑουίι ὁτητο.ἵςι δὲ ἡ “πωρὰ πολλῶμ 
λέω μϑμα Ὡγραυλισ. τρλάφυων τιμιληβλιιονἐ πδοναυζρλι γοῦν. “κὐὺ ἀφνας φαλνοικἀσηπὶσμι : 
γιλας, ι(φαληρθνς δὲλιμίω φιάηικδς ἐσι γν »παλέϊοναι. ὁμαλὰ φοιπισλεγομθν. ἁσισοὐγίνωτουοισὸ 

γίνκ. ἀ δᾺ «ἴω το ἁργαφλαζοντοσ' τῇ ϑαι λούσσηι ἀφ ρου δ πηλοῦ] λιυλδοιό ὦ ὁιανωπίρως Ρ Ρ ̓ν. ἑπέρασί 

ὕδιν »λεγϑαι δῴη μωβΊτιρὰ ἡ ἡνί)εκ ββμικρῶννο φαύλων Ἄδῳ εν τῇ βαμμῳφφομδμωυνκωβιῶν ὑβαῦ. : 
“τῆσ' δὶ σε αὐ ἐς γκ Ρασίλρλοιν καλόντοι. (Διά λεὶ τις "Ἢν γῶμος μιν! δὈνκρ ἄλλαν φλμιεμέρανν 

δὸς. (ὦ αὐ είς ΞΡ τὰ μι ρων ἱμεδρέων.ἐρι δὲ πρόιγον ῥϑιῤνὴ ἀφρῆτι: 'σφόερα δὲ Ἂ μέχει νῦν ὰ τοῖσ' 

«ἀϑιωαίοισαπουδάζ). Α ϑιωπέ ρασ' δύωγοστε ἰρασφλάξίαρτιμδ κι ον φῇ μκοὶς τὺ ὅθω νὸν. 
ΔΑ "εγουλίωεσιν. «προσηνκιοὶ πράκ,ρ. ἅμα ἐλέονν "πονπῖσιν ἐκφλόρρος μιεπέβαλε Ζῶ μετιλαζη 

ἀποδιν δ αφν ὡρκνθίωσ' Ὅρ) δ)γεγωλ ἰἁδισεν ἔχανσρωρ. «ὅτι ἐμ πόρωσ' οἱ έωυ εἶδον εἰ ολον ων ναυτίκ᾿ 

σκο 7 4: λαὐτου, ὡσ' μι ἱμρδις δυλεαζορθμαι λημιμιαισιν. Ε σεφαϑορμ δὐαήν ἐλι μι τουδὶ ὃ δαὶ 

γδὶ 12 ομδμαστ! ἀγαθὸν, σε φανοισ πίμιων. Αἰ τό Ρ ξ΄ γον" ῥενμυσηρίῳ λιπ ΔἹ. υδίον Τὸ (εἰιρυμι». 

ἐϑϑον. δι ἀ γνωθον αὐτοῖσ' ὑπορεμϑνθ ἱ ν ὑλθίεμης ποῦ ἀμοραζπιον. Τῶν δημιουρεῶν. »» 

σκϑυοποιῶν. ΠΥ κφαμέωγ. ιμιουργοδ δὲ ἐκάλουν χϑὺ τοὶς νιῶκαληρϑασ ὑπονμφίδας: τον 

πίςι ποὼσ' σπορερισοισ' τῇ δ᾽ νύμφι γιοαῖκαισ' δον ἴδ κρὸ μεγαϑόρῳ: δεμεισργύσ' 'κοινῆσ' Αν λέγον δια 

( ου ραυὲ "κι τα ὶ δημόσια ἐ ργὰ ζομϑμουσ “ποτε δὲ κοὰ τουδὶ ἀγηεται ναννα ον  ἐἰρίιύρικρὴ δμια 

ἀν γε σ αὐτὶ "Το “πεωγνικῷς: «γρύθλιᾳ δὲ το φύβαφα,. : 

Α' ὙΑρΊ λον νι 

“ἃς, ᾿ 

, - 

Ι 



[ππεῖδ 
ν ; ε᾽ 4 

ὁμ᾽ αῥεικρὐτασειν οὗ πρὸ ἐμ ἐκε ̓ Ἶ νέσοιν.. νεκρό τησειν. αὐϑησοοτε ἢν: 
ΥΝ "δὼ , ἐκ ρϑτ στεϑιδιειμβεηπεφὲ ϑ. 
ὁ γον φησί δισιῷ καλῶν «εἰ σῶὼς ἄρα, "ἧς; οἰκεχίωσαν. δ. αὐὴ 

ὅι Υ ἡδεθ᾽ ϑβουλὴ μαίλισει ῥήμασί, “Τῦ ἰδλεπονκὶ “ ἐμοὶ προσεῖ 

Γ νὼ μην ἔλεξεν αὐ οῆρεσόδω μοι δοκέ! ἊΣ λόν. υὑπηνοάσοιςδὲ, ὁ ταυπῇῖ Ὗ 

Ἐπὴσυμφο ροῦσ' δ τοόϑοέ σῖν ἀσηγγελμδραις, ὩΣ ἔα ται νοήσεις τὸτεχοὶ 
προισῶν: 

Ἐυαάελικθυφρ ὁ ἑκα τον βοῦσ τὸ ϑεῷ. Εσὶ σιμφορτῶσ ἐγαιοῆσιὶε Σὰ 
ἐπίμδσεν ἐς ἐκ εν δ" βουλὴ “ποί λιν» αγοθοις πρῶ πλασιμασομ ἢ 

’ 4. [4 “ Ὰ 

Καγωΐ ὅτε δὰ νων τοῖς βολιῖοις ὁ ἤἥπϑρος, ἐὐαμα, σύμφορα δαλοις 
Ι ν ε Ι , κοὺ καλὸν τοὶ Ὁ καίεον, 

τ τοσλονσι βουσίν ΉΩΡΘΙΘΕ ᾿ ἐκ ΘᾺ προσθήϊνε. τῷ ἀῦφε 

Τυδι ος γροτυρῷᾷ Ἰοι το χιλιὼν “τουρημεσεί, γοάϑμου. ὥστπῷ οὗ ουν κοὺ νι 
4 ͵ ᾽ 

Ευχὴν “σοι σοι ϑα2 λμα ρῶν ἐσουριοῦ, προϑεὶς ἐπερϊγοιϑοῖσιμ, οὐκ. 

Α δι λίδο: εἰγοοία Ἢ καΡν 22 δ ὁλοι. πγοραγοννρμνα γ0 
(671. 

ἑκαραλκησω εἰς ἐμ ἡβουλὴ πρέλιν - Τῶς βολίπηῶ: ἀηκμάίρΣ.. 

ὁδ ταῦτ᾽ οἰκούσοις ἀκσλαγεν ἐφλη "αφα" προσ’ Τ᾽ βοώνεσποιγελι 
“ὀὀφῳὶ Π ! 

Καὶ ελικογαῦ ἐν οἱ πρυτοίνας: λοΐ τοξο ται . μκοβφενα β κηνλούίρον 
λίχαις δὲ χιςασελίθοισ. 6 ὅ- 

ὁ, ἐθορύβουν ΠΟΙ ὁ δ ἀφνων, ἑρακότεσ λετοι ὲ οασίλεθον δ᾽ δεῖ 
ὀυἐντιδόλφε οὐὦ τοὺς ὀλίγον μιβιναιχκομον: ΚΩ͂Ν ἄλλως οσροιάίοις 

ἵν᾿ εἶτϑ᾿ ὁκή ἐρυῇ ὁ ὠκλακεδοῤμομ δ λέγει . ὑποβοθ) ἰμονλία, ,δόλιν 

πυϑυ "αἰκδικ τοῦ δ ποὺ ασον δῶν λέγων Ὁ ἀχελέγᾳ δὲ φαύλοι ἔσε “ 
᾿σίν. ἐναυγοῖσὰ ἡ μϑρθνν 

τικοὶ δὲ ουτολίηυσι χωρὶσ' 

κχ) Ρ δ ὁ ππρὰμδσβόλβιτον 

λε ἰδ, βολίριν δἔδτι “περὶ οων ὃ λοι. κὐδιίὸ «6ολ, τον κίω,πρθὶ “υδιαλμικ ῥοὶς δκαά 

ὑπέγοντοισ' ὃ γὴ συλωγῦσ' νόμ Θ᾽ ἡ ω τουδὶ βόλιν ὑφελορδμεσ κολωυζφιὑπῖρηκόντισοι δὲ ον οὐκ, 

σειείς μεταφορᾶς Ἢ ποὺς ακομτίοις μικώντομ: Τῇ Δὠγροπέρᾳ. 5, ἢ ἀρπέμιδν. ̓ δως γα οἱ 

αλιωεῖοι σίβασικοὶ τιμῶσι τίω ἀγροτέρανὰ ρτεμιν. Α" Ἄλωσ. : ὑσορίαντι καλλί μιαλρς δπυλε- 

μαρχιθν, λέ ἀξαιϑαιτῇ ἃ ἀρτίμι ΑΝ ,Ὑσοώστοις βοὺς οὕ σου, ἡσουσ αὐφφονϑύσι ὀδδωβεσ ἐνμιζα 

ϑῶμ. ἀπειδὰ δὲ πϑλλοὶὶ Φομθίθησοιν, μὴ διϑαίμδνθη “τοσουύτους Θ2σ' ϑύσροι, Ὧν σί χεκοίρασ ν παρῇ 

νεσο δὲ, σωνιδέλφυσα ,ὐσηγεσοόμείωυ ἀϑίωνοοι, Α; ᾷ, ελίδες. Εἰϑὸς ἰγθνῶν. ὡς ϑοίσκια καλξμϑν. Δάλ 

Δελο: ἰβειῆ ἐτίω οὐᾷ ̓ὁλίω τρι λίσων. πεσλησμίονος. Ε᾽ ἰκαραδόκασιν. αὐτὶ Το) ἀπέθλεψον. 

δὲ μοὶ προσέϑον το τίωκεφαλίω μυπεορίσοινηεσ'. τὰ τὲ ὁμινρικὸν κατ ὠρι (ωγα δον δύ. ἐφλιηγω 

φε ἡλφλναρᾷ. “βενπίλιζε. Καὶ ἀϑ ὅλίωον αὐγίν ἀταϑλκον αἰνὸν. ΤᾺ ἀβώδουρ ῴιὶ βουλὶς ̓ 

Οὑπρν τὰ ἱνάς.οἱ προεσώτές ς ΓᾺ συτήσεωσ'. τοῦ τοθάμου ἄρχομτες ὑπηρύται ἴ ν᾽ ἅτϑ δ μμρνξιτωῖ το 
ὡς τί ἀπεύτίω το) κλίωνθ᾽ τίῳ εἰς ὃν ἔὰ μον. 4: ἱορίοις δὲ τοῦγρ.λακ εδλωμον  ουσ' κα τϑιόρί 
γ" πρὶ Διο μϑμουσ', οὗν ἐδίξανν κλέωνοσ' κωλυσοίνη. 

τι 



ν τὶ νὸς σὐματεσιδμοθυμαδὸρ 

κοὺ μκι φωνν. 
Ωἰμέλευπροσφθεηλα ἤν, 

αὐτὶ “τῶ Φκωϊωιςεὴ καίιο“- 

διωμονέ σου τεν οἰ Πότουτε. 

παρίλκᾳ δὲ, ὦ μελειάξι 
ασ' δὲ ,νδϑωνουσ. 

Ο πόλεμθ᾽ ἑραίτωι γράφε 

δι: ἐρ ́  τω. τον τέσι χρῶ τ 

γίτω. οἸβιμούδυμίαν φρὸν 

πίδα “τῷ πολυμὸν πο! τ" 

οὗ ῥϑν. 

γα ἐπήσων. νὴ δὐϑυσ' ὑπαὶ ρϑλ 

λον τοκρὶ ὑπίρεπήσῶν. του- 

τίσι δρυμοζοιύπέγομτο. δὲ 

δὲ ᾧι «σουδῆς τίωλι χνθαν 

ορδεικ ψισιναι ῆς 

Ὑοὺσ' φρυφάκ τουδυτὰ νῷ τον 

λώμαϊακ «λου μάνα. τοὶ 3 

εἰκοδομιν μά τῶν ἐξέλοντα, 

εὐλα λτὰ μένγφιτ τ ὅινο 
ΦΑΝΥ ΗΝ ἐμ. οἱ καὶ ἃ ἀρχάιοι 

τῶν δινδρονδρῷ εἰ, ἀνλτν. 

ὑγρῷ Θάκ ρἀδριατο ὁ ἀκ ρδ 

᾿ Ἂ δένόρωυρ. γουπίσιν δικόν 

ὧν. Φραμιθ΄. 

Γ τειαἀδορλαιλρίψπά γρίπποο 

Αἴ οισυφαδουσ' 

ὁ δ᾽ ἐς ἑνὸς φόμευτος εἴταν Τὶς ς αὐζαράγθμ. 
Νυμὴ σίοι δ πομδῶν.ἐπειδα ὼ ω ἡ μέλε 

Ηϑυνποτοὶς ἀφύας πορ ἡμῖν ἀξίας, 

Ουδεόμεβαασον δῶν. φλεμος ὁὶ ὁπίτω. 

Ἑκεκρώγε σοίντε τοὺσ πρὺ τνς οἰπεραι 
ἔι9 ὑπιρυσήσο " Ῥὰς "ρο φακος παρ τοελθυ] 

Ἐγὼ ὁ δὲ τοὶ κορίαων᾽ ἐπριάμην ὑποσροι μῶν. 
ἁπαρτα: τᾷ ,τεγητόι ὅσ᾽ ἦν ὧν ὙΝ εἰγόρᾷ» 

ἔπει τοι τοζησ' ἀφύαισι ἐδοιων λύηματοι . 

ά ρροῦσιν αὐ τοῖς πρόμοοι κἀχαριζόμημ. 
ὁ, ὑσερυπῇ ἀβδρν ὄσερεπύπητοεζον τίμο 

πων Τῃσ' οὗως! .«ὡστυτίῳ βουλέω δλίω 

Οδολοῦ κορῃ αὐ οἷς σα καβῶν ἐλόλυϑα" 

Α ΝΤΙΣΤΡΟΦΗ: 

Παν τοις δὰ πέπραλας δὲ δε χρὴ τὸν δύτυ λρῦ! “τοῦ: 

Ἑυρεδὶ οπσπνουρίὸς ἕτερον͵ γλὺ πανουργίαις 

Μεἰξοσικεκασμεένον 
Καὶ δόλοισι Μῳ κί λοισ- 

Ρήμασίδ᾽ αὐμύ λοισ ζῶ 

Αλν πῶσ ἀγωνιῷιφρότιξιπὰ πὶ - 
Λοιτ᾿ ἄφιροι. ξυ μιριαίλρυ δὶ κα ἡ μᾶσ' ἐχον δ. 

ριοκθλ Ὑὶς λιδίιῶς πραν -ΞΝουσ οἐπί σοσοι ππέλαιο:- 
σοιρκοὶ τοῦγ ἡ δυσμοιύσον Αἰ λιΚαὶ μίῳ ὁ οπαῷ μαγὼρ οὐ ποσὶ προσάρ χα τοῦς 
ἀμιππλ ὀπρασέν. 

Ε δἴδνω ἱδύσμαται. ἀρτύματα φησὶν αὐτοῖϊσ ἐ γχεοιζμίω. οἰκείως δῶσ μάγ ρΘ’ ἐδίδονναλἐρτύν 
μῶ. Ἴ Ὑ πϑοπάνουν. γραφῷ.. (ύπφεσλ ἰνηβτέμιαιφιλνμί ανὐϑαύμαζοντέωε μἰω δηασύν 

“ δὲ αὐορυδὶ ὡς μικ ρολαωυμιἀφοϊδαρὴ τοιλᾷ λέως ἀπόδτω ῥϑμουσ' ὁλ Ἰρρλήμμαπι Ὑτϑυπύππαζον. 

πύππαζὲ ε πεφόνουν. δ ἡμᾶς “»»ππυζᾷν λέγοιϑρ; Α͂ νᾳλαβύν. σινονρσποίσεισ. κουφ ήσαν. μέπιω 

θίσαια: Ὡρυ τίσιν εἰ εἰς ἐ ἐμαυηὸμ τῇ δ ούμδιᾳ πείσεισ' οὰ ρ κωδ ἡ εανῶσ' δὲ ἐκωμφφισεηοὺσ ἀδιωαίουσ. μδ“ 

οἰαννα δὲ ὦϑυσ' ξοτούμηο" δνιίϊιολ [ανάρον. Ο πτονοῦρ σ. ὁκλύων,ῥνάδλαντοατώλίω. ἰεκασμις 

νον ὃ κυκοσμηβθμον “πονεΐ λοις ἡνολλόιιὴ δια φόροιδ αὶ μινλίοιςἢ ὴ »; «προσηνέσικϑὴ ἐποιγωγεῖς ν 

πα τητρκοισ'. Καὶ δὲ ποιφλαπὸν. δυ ““λη ὄιϑεσιρ κι ἀμιβύςτρι μύβεςἀκατῶ λή “. τουδ ζε Ν 

ἀδίρλτελᾷ κῳ ρωνΐσ' Κολοίονυμα: δκολοβὸνκύμα, δ αν συφλὸν διὰ μὶκαγλοζαρλύγοισιρὴ Ἦ 

οόκνλι ΚΝ ὕψη κὐμαμέγοιἀποτοκ ορυφῆρϑι Κνλιομα. “τοϑο δὸς, 0. αὔκμον. 

Ἄλλως. 



ἢ 
Σ 
Ὁ ϑῶν κόλόκυμδειρὰ, φυγέδων "σὰ κυκῶν. ̓ τφα ὁπερτιρῦνν κωφὸν 
: ᾿ αὐλόυσε μιδεπηρίμὴ ὴ 

ο ὡσ' δδκατα τῇ αϑμός με: μορμῶὼ πον θρασοὺς κου υξονπθλταληροᾳ 

Κλ ιμσ᾽ εὐπολέσοι ὠτεᾷ οὐ τῶν ἐμοὶ ἜΣ τς ρμμδμιωδι ἀπειλὴν ὑπὸντοῦ 

γ ΥὙμσδῶν ὁ ἐνείνν, δϑες πόσοι μα, πτρόν τοῦ χϑ:: Αὐυϑυννα. ᾿πλέωνθ᾽ ὅτε τέωγιντωρά: 
' ξ4 κὸ τἰθάλαπῇ αν, ἀσπο-᾿ 

᾿ πεὶγοτοὐδγασὐρωναυ σόν. ὁ Ζ 

τὴμνδὶν ἐπράξεμῶν "προ 

Αλήϑεν οἰπερλοῦειἐγέλασσι ο Λοκαμυπίαϊεν; 

Ρ Α το πυρεέοισσινμιόϑωνα, πριακό το κυσὰ: «90 ἢ 

κλὸ Ουτοιμοὶ τίω. δάμωπρι ἐκ μήσ' πραρήβ χβθῳ ὃ ᾿πεῖλ πσενοῦὶ Ὰ ἘΠῚ ον ν χων ἀ 

ἕκ τῆσ' δε τὴς γπσ,οὐδύποτι βι ὡσομοὺνν: ΔῊ ᾿ν πϑλϑυτονἀγεραίερ σον." 
Ὗ , ς δὲ καὐτοιπιομϑμόςμε: σ᾽ 

᾿ΑλΗυ μὰ ̓κφαγης, ἐγώδεσὶν ἣν μὰ ̓ αιῶ.Ἱ μὰ ᾿μλλκλν ὑψωνμερικύμα-" 

Κῷ Δα Ἀδα τῦσ' ἐγέαρμειὰ ΨΩΝ ἡλοι εν μίχὶ Γι αβωα σ᾽ 

᾿ ΛΑ Δ. “Μεορμιὰ, τονῦρας- ̓ 

σδισ Ὁ κορμολύκψον ιὸ αὐ αυλλάμμαν, 'μο λα εμν ἐλεγον,τὰ ἐφεβὰ “λώπει δὲ ω ὡς: ὧδ’ ν3 

μορμώ. ὰ ὑσιρ ρ ̓"ματικῶσ' ἀβϑνίνοα τωιὼ νῖσ' εἰ ἕλει Φώτοι ράσοιφ." "ἘΣ "μηδ ̓ἀ πολέ σοι! μὲ δ ἢ 

ον δα τάπειμιφησιβχς ἐλτοϊδοσ, ὥσε μὰ ἀναρλυσονμει, ὅτι Ξ «μῶν ὁ αϑιυθἰνικιοΐ δυσμιοῦ τὼ ψϑὸν ῦ 

“πειδὰ ψαιδυόνθ; ἐϑλαννυτιλςβούγϑροι ϑολεᾳ᾽ αὐδὰν ὃ ἀδλώγτοπωλῆσ “δλοιδοκιμκόν" Αἰλλωσ. 

ἔτι δ «φόντωρμμοι ψασῶν σύζυται. ϑ βηκπολώλυκα ψδεϑοι. δγαμάρηρι μηρὶ δγ α“πέσϑι2 

μὴ πεεντοι οΥ οἰμήσε τῇ αὐδρὸ βοαῳ “υνήσαμι- “δια, πέσ μι νιον μικ ἐτι δίωσυκ ο(γαύπησ." 

Ηϑεν αὐθιζϑις. δυφ ρᾷνϑ σου ταῖσ' ἀ΄πειλεῶσ': τὸν πέσηϊεουτουῷ βονῶσου ἡρωπεϊλώρχοῦ “παρ οὐδὲν γὰυ 

πὸὶσ᾽ ᾿ῖθε Μ΄. Ὑολοκομπίαισοιθαλοκ ὁμισηαισ. “μεγιλ οδυξίοισ' ψιιδυλογεμ “μέγα Ἀν2ϑθ! . 

μές. ΝΟΣ οἷ “πὸ ΣΧ χὰ προφ γηῤδῴων ἐπαιδρναπὸτονβροντᾶ ν κοῦ τὰ ρα ᾧ τ γι νκοὺ πίω 9,5 Ὁ 

λασσωμκοὺ κρεμροὺς ς ἐρόδειμ ἃ ἃ μόνου“Τῶ 95, εἰσι ἐργα: ΚΤ γριούτωγοῦν ἡπροσηϑθία ν 

“δ μραῦνῳ, τ χεῦοϑς δοιιειν.Ὡ .ἢβ κου φαὐνώ νιοὶ μϑιν, κα του βαίτοῖ. οδ,ψολόομντεσ. οἱδέἀρδιπεμιαλῃ) 

ὡξ ὁμαῤῥθὠνόμαδερ. Α͂ πεπυδέρι σϑι. πυδαρίζφγιι τοὶ 2λέοϑι: Ὑρριπδεοίζρουπυσμοίζᾳ, ὡσ 5 

ἀνομιαιχρὶ, ὄνυμα αἰολικῶ;: " ᾿ πυγαιρίζᾳν ἀρὰ τέων πυπὶν ,κοὸ Ττροπῖ πυδαείζᾳν ὡς γνόφοσ᾽ρὴ ὅδ. νὅ 

Φοσιδελόι δὲ λακτίζῳν. ὑσηῥα σεπὺ διώρισε μιόθωναί. “σσθι ἐκόκκνσυσταρὰ τόρ δ διυσ'. 

Μόιῳύαι. “δνόρυρικὸν τὴ δῦλιιον.ὴ "Μ πρόνου ρήᾳ πρυσφῷομὴ τινὶ. Αἰ »δ. μόϑων φορτικὸν ὄῤχά 

«διθδοσιιλεγογὴ ὃ του ̓ φΦορτυιὸσμόϑω νας. 00 φιικοικνσι. πϑοεκορόχα ἴσοι ἄξιδὲ ὥδοσ' ΝΜ 
χύσιω τινὸς, : ὁ ἐν ἀπεπυδώρεσοι, ἀπεήφδονα ΣΎ λώπεσῃ ͵ ̓ρτησοκα, ω ρρλϑσοίμιίω. δὲ “9 ] ἐκὸκ τ 

κυσα, τ ,ρν χεσκιρὴ ὁ πϑᾶδον (ὐα τεφρόνεσοι. Οὕτοι μτίμδάήμιντρα “ποθιθ Δ αϑίωαΐ 

ὠνηδαμάτηρ: «δε 3ονι τ ν ππϑαἰκελεφ( ςβνοίν “λταλ αὐκοο ροῦ σειντεμῤκὀριρ ἐκ δσθηκκ ον, Ὶ 
[ 5 ἐκόνπ μκθλ Θιλοῷ ροσειύκς, οὰ φλξονί ἀσ' ἀμοιριωΣ απατδο ει τὶ σὶμς ἐρουδ'αὐ το γροφασ' ΓΝ 

ἁρμασραϊκόν τωρ. ἰφ τε ἀρ ποῦῶσοιν δυκασει β ο΄ σὠμοίμου ϑῥίω Ἐμφάνω. αν μήσε μα χοναλῶ 

σαν ξίε ῥα λωξκ τοι τὴσιβγῆσ' δ δώξο τὸ δὲ ἰμφώὦ ἀπιδγαιβνφλδήμετρ Θ᾽ ὃ ΓΝ 

ἐμ “«ἰωϊξῃς πρθλ δ πὶκ ὄνου ἡνροδἀ πὶ θίνῇ). ἴω ἰκφαῖ αὐατιβενσ “δεϊωππδν. ὀσγολ ἡ δίμιτηρ 

“πὼς βοφιλσ,ὗ τωρ ὀνωσησ' ἱκαρὶῳ Φιλοζονι ὃς ἰσωϊιεσῶ ρον. ὅτι Φιλοζφρόνυς αὐτὸν ὑπιδίξᾳ 

τογτίῳ ἡ ὕξριν Φιίγοεντα τῷ ποϑέωσ'. ,Κἀπιωροφήσοσ. “σλέο τι πρδνηκον ὑϑθολι τὴσ 

ὠπειλῖσ ἀρια σοι {πίνε “κων τὺ ἐκροφήσοιρ, 

᾿ 
, 

“ ἀ 



Α͂ 7) σοφεΐμους 

Οἷον ἀφομειίσ' ἐκ αν ἃ τού οί Κ λιΑπολεῖσε Μ᾽ "τίῷω δ προευόβί αρχὴν ἐκ “πύλουν 
« γ᾽ 

ταργαάν κῆκά, Καλὸ τρουρ ἰνῶν ἐγρμαίο᾽υγδν. τῖσαι. 
δὶ νοῦς. δῖον ἀψομικσε ἀπὸ ἕκ τὴς αρριδρίασισχετοι! ϑιω μῶμον ́- , 

τῆλ τιμίς ὁ ἄτιμον γρομί. ΚἈῸῈ Ἅ49 ) ἐν λῳδῆσωσε ν" τὸν οὐρειμὸν ὁπ} 

ὠπειλῷ δ αὐϊρὶ σάφα, Αλιὼς ὀξάθυμος φίρε τῇ σοι ἱῶ καοβαγεϊρ" 

ΠΝ παρόσον ». ἐπὶ, ιφαηϑις ὑδε᾽ αὖ, ἐπὶ Οαλλανπίῳ: ἕ 
" ἔωνος ϑρνλλφτοςποὶ “ε. Κλ' ἐξ αὐρησαὶ συ μοάσου σοὶ ς ὅμ υᾷ ͵ τῶν ἠδ δῶν 

εἰ πύλον νὸ σφακ τερίαν,. ἀν Αππορυχμῖσον. τάν πρυτον εἰσ τίοι εὔνουν χα 
Δαν αὐ χαιαλώγιοι. αν [Ὁ λ, Ε λξωσεπρὸσ, ηὸμ δόμον ἱ 'να δῶς μοιήκαν:: ἡ ΒΕ» 

ἕπι τῷ, φοίτοιο, αὐ δ τε. Ἰώ 
- ΑΒ 

σῷ ἀπό ἐπήγδνσιζράγοισ᾽. Αλ' Κἀγω δέσ' ἔλξω νὼ δαβαλώ “σλείο
να.): ἫΝ 

αλδλονμι πο γφνον. δαν τι δ. ΚλιΑ͂λλ᾽ ὠ παύνμφε"σοὶ ὶ μϑὸ οὐδὲ πεήϑε τοῦ. 

ὀπῶν τὶ τραπεζίῳ "πα ἕγυ ἐκεί οὐ καταγελῶγ᾽ ὁδορ ϑὲ λῶ: 
κρῶς ὁ πεὶ δέϊξα λλαντίφ: ι ; ᾿ . 

να δαβάλιῥᾳκλέαζον δ. Αιλ'ὡ ς σῴδοῖρα σὺ πὸν δήμιον σέο τον] νενομικαφο, 
ΜᾺ Διβοοΐογ, διάνδω ̓ Κλιἐ πήρομοω δ᾽ οὐ τὸν οἱ ἑωμί φετοο 5... ν 
Ὅ 3λῳ δὲ οὦ "τῇ δ ποδυκαν. Α λικαϑώσσρ αἱ τθαν γεδὶ τίζήσ' κακοῖσο 

ππὼς ων 

ἐξριοζομείαν: τρδ τῶ δ). Α τ ασῶ μϑμὸς Ὑεσθ “δ κί 25) τρῶς, 

αποῤράξω γὶσ ἄννξιγ. «ἀπὸ 

“τῷ νσμοῦ ἣ ἡ ἐπηούε ξυ» 

αὐ ἑω ὲ εἰμές προσέϊ πεὶ ᾿ Ξ Ἂ" 

κλέίωνα δδὲ ἀ αεοὸσ' γΜσ' ὀννξιν ὑὰν ἄλκι μθ. ᾿Ἀπονυλιῶδου» “πάλιν ὧςπρθ' δ μἐγφρδυρν ἴ 

πίσκωνν διαασοιράξασχμἰρφεοιν, ὑβυλδουυ τοί τερα Ὁ ᾿πρντωνείῳσνεἰαὶ, ἀφαι γ"δλιά ν 

σὺν ̓φντέμ)σίτα σι. ἀπφρώξοια ἀποκ λθσω. ἀπὸ μεταφορᾶσ βρὀνυλαϑολόψων. ᾿λξωσνπεὸσ ; 

τὰ δ μον ἢ [κϑν γοὺβἐντῇ τῇθουλῖ. υρεπιγραφὴ δὲ-ποιῶ που δπῷ ἐν ἔξρηκ ον υὐὰμαϊρλλογφῆ "λκῷ 

αὐλὸν: Καὶ δγαβαλώᾳιέφα δ. “πολλάκιε ὅτι ἴω δγαξαλλᾷν μαϑλιςοοῖ ἐν ἀγν ὁ κλζίων. εἰ ἀἰσὼμ , 

δὲ ὑπισηῦ πλόονα δαραλωνὺ μα κῶνορ.ε Δ ον ὅμως Ἂν ἡ διάβα λλᾷν οὐκ δείδα τε, .»Ν 

Κατα πλωγ ὅσὰν θέλω. “πᾶσαν γώ το “πείθφν ὑβουσίαν. κῷ ἩΦΟῚ Ὁ ἡ βυφῦ μὴ δέμῳ. Ἀν ρδὴ ᾿ς 

νεγόμείίας οἰ ἀωσ' ὑχαῖν πρὸς σὲ ὑπολαμβανφσ. Οἷσ ψωμίφε τουδὶ δ!σ΄ ἀπευτῶται. ὅϊσ' χαρᾷ 

δὲ ψιρμείφερθοι ἂν ἀρλῆβ μικρῶν “πιρδγων λέγτωι. ἐς ὁ ὑπίρι τωι ΚΕ ἾΝΣ διδύνγον ἀξουσίᾳ: 

(στ αἱ κεἱ αἰτιϑμεντιτϑοισ ἱαλοῦ αϑρτοὶσ' τετθίοισ' ἊΝ ϑρβηγίλα κτιβεφούσας «τὰ “που! αὐὐ Γ ὑϑονῖν 

ἀπὸ τρφομ ἱζᾷν ααεἰιρίνατο Ἀζχφν. τί (μα τοὺτοὶτίτϑασ ϑισὺ δὲ δῆμον καιιῶσ τρί φφοτήτθασ' ᾿ 

ὃν ὦ Σ΄ Ῥοφούς»τὸς μαμρμιας, ὡς δίόσα δὲ ̓ἀρήᾳ μεμέραυται δι Ρ ἰαθνμῖᾳ Δέφυδτωιμᾷ ραϑίμ δε, 

πῶσ ἴγτϑικις ἀπομνῆ φνκὼ τῶς γωσϑὶ λούφρι ὠπο-πέμψα τί φφν όὀιϑρμα παρὰ τού τώνσηεν 

μλλνϑνιὴ ̓ λαλέν τὶ κρόκισ (φημόνων ἐάσιωομρ. ᾿ "Μαφώμδμθ᾽ γωλϑ' νι ἢ δα μαστοῦ 

“τὰ Φ, ὑπέμφνι ὸ τῇ ὁμιοιώσει τίὼ ῥ ἰφδε Λουργμαν ὑπιξεων μὄγος ΜᾺ βοφῶν ἀπὸ τοσυμβεξια 
κόπο αὗται ἃ Διὰ τὸ μλδοιύα ϑει παύσεις τ' ἤχὰ δ᾽ ὁλοῖο λί ἌΝ. ἐπαισ' ας ϑίάν “λα μβαδατω νψΨῃΕ ͵ 

μασώ μη ΑἹ χτωμετα δίκα τεργο σνοσϑυμταιδο σμά ἀὐβοι ρει « δγντόμαρς: τί ασνγδοδρηποιισίων. 

Θτο συμ 

ὧ 



ΣΝ 
Ῥ 

Κλ. Καὶ μὴ δ Δ᾽ ὑπαῦγε δεξιόχῃ τοσ' τῆς ἐμησ',. 

ἃ - 

[ππὶ’ 
ΓΙ ἢ κ"9 ’ὔ ᾿ ͵ ἢ ΝῊ Ξ ᾽ὔ τιν - 

Αὐυ"ουςδ' ἐκείνου τρπλαάσιον κα τίαυσει ἐκ ἐς. ττυσυμβαιμᾷ ὑκώβφώμῳ 
᾿ νασ’ ,εὐλίγαι μὴ δνδίν! στοὺς 

ποῦ! δι οἱσ'. αὐτοὺς δὲ [(«“τισ 
Διώα μοί τρῶν τὸρ δΆμομ δρὺν καὶ σενόν" ΄ ἡ πλύν λξιδοι 

᾿Αλιχῴπρωκ τοσὸ ὑμὸς πουστοὶ ̓ σολζεπραι. ττϑασ οὐν Φησὶν ὁ κλίων 
᾿ , 2 ! ΄ 

Κλ: ὄυκ ὥ ̓ χα ἔψβουκῇ μεσ ' καϑυύρίσειρ: ὁλιγα θρλδέμῳ χεριζομὰρ 
ὴ καὐὴς -πλόω (ιφσλάμᾳ ΓΕ 
ἴωμω ἐς πὸῤ δῴμομ. .Δ[λ' οὐδὲμ κωλύε!- ννλλάΐζε ὦ 

᾿ ἰδοὺ βαλζειμεθὰρ ἡμᾶσ ἰχιτω. . Ἱκατίασκιμας ἰδίωσ' ἀλ δι 
{ » 

ἴ Κλῷ δῇ μειδῳνρ᾽ ̓ἀξελϑε: νὴ ἊὩ ᾧ “πὸ τὲρ ϑελάζοντων ὀριζφων κα τῶ 

᾿ ἀνέξελϑο, δήτω ὁ δαμί φρο, Οἰλισριτον . «τῶν Ἀνγρισιχοὶ ἐφίλκεν. 
ἱ ἣ οι γίλα. τ ὀνόματι οὗν ἁ 

ΟΔιυ»Τνεσ' οἰβόων τίς: οὐ ἀπητ' οἰτὸ τῆς ὕρας; οὐ δα πτοξρν μων ἐχρίν 

[ Τὺ εἰρεβιϑνον ὅλου κα χίασεν (ἐξ ὁ 51. : σεπολέγξ Ὧν ὑπρὸ “σλόον. 

Ἷ ἀφακίνῴσ αὐτου ") κατε 

' 

“Σὲ 

οἰζ. αὐριὸ ὴ κὰ ον ταλούσον νδὲ πρητας Σοδίζετωι. τιχναὐζεστοι “πριξ πουτέςι τπὶμοὰ 

-αλαχύνῖ). ποτὲ δέσυτέ λλ δ) ἴ τον Αὐτιγιλοϊουχιρινάψελα βε τοῦ τοι) τῶν αβνξρίσου γτμδοὶ τ 
ϑξασι Δοδήσλζες ἰωμνόρδνι δόμον. ἀσ' “ὁ ὀυυλθυπήιριον. ἐδυδεγὰ αὐπδν-ς φυδεϊοιμιῶν εὐ τῇ ἢ Ρε 

λῇα ὑαταφρομήσεια οὗρμκεζφεοὴν ὑπτὴ ζὰ μον ὥσπερ οὐ Ὁεῖ βολϑυταρίῳ .“ Μαεδὲν ἡμιάσ' 

ἰλέτω. «μα ν ἡμᾶς 2 πουμηδι κυμποδγον' ἰξω. Ω δεμε δα ἀξελϑεὸ ὃ πλέων ὅν δ λέω. 

δὰ δφι οἰϊι4στητος “Ρ ὀγόμαίτων. “δν, δῆμον κολακοἶφ οὐ προσετουρ 0) τ ὸ πούσεβ προσῴωβ᾽ 
αὐϑδνάνα ἀἀκδνορὸ ὧδ’ ἄὐὶ πριδὺς, ΦΡονν. ὦτα αὐ αντο ̓τῶλισ' εἰελθεδι τοῦ ω ὅν ἰδ) ονφίλιτοιπ", 

Γ αὐτδραναμιϑλαιιοΐων φερῖ.: Ν Τὼ ὀρεσιώνῥω μου. κασπεασοιραίϑὰ. τι ἰελάϑοσ' ἐλριίας ἐρίοις “τ 

ονπετλεγ μλϑοὶσ᾽ ἀγαφεζε ιν. ἀβνρτίων» δὲ: αὐτῷ εδ ρα πείμ “ἀκ ρόδρνα: πρὸ ὁ δ θυρῶν ἐν :΄ 

σϑί σὶν ν αὐ τίω ἐσετικρ ᾿μιμοἠ δία “ το ψ]" “πουλυίοντι θηδΆθιον. ιἱ τϑϑ, γι (εφασιγετι λιμοῦ 
οἱ, δὲ δὶ ΓᾺ λοῆμ ΡΣ ΤἪ κατα γόντος οἴου μϑμίων,χεω μᾶμνω Ψ τίνα αὐ βόπεν: πρυύσειην δεινὶ 5 

τἰωδλυαν πρύτευδοτύννρς Αλνηισουτο: εἰ , προηρόσιον ὑπϑ ̓ἀσπύγτον ἀϑίωναίων ϑυσειαννδνσοιρ-: 

“τῶν οὖν “ἢ Ῥ ἀϑίωαΐων τ δε ὑπρυίόρισο. (δ. ον τὸς ὥπερ χαθισήριον οἱ “ποῦν, χέθομν τοῖς «ϑἰωᾳίοισ' 

ὑβέπεμμτον ΟΣ αὐ πῶν͵ ἀππί ἡτῶν τὸς ς ἀπδρχασ ὃ τέ δὰ κοὺ βαβιν φασὶ ὃν ὑπϑβύρφον ὁ ἐλθόμγοι 

ϑεὼρ εἰσ’ γέ τὰ λλωδὰς απόδωμ, δ δυσοι. δι. οὕτως συ ραψιμιπευὸ ἐχριημῇ τον νων ναρ σὶ ρα 

Αλῥοσ βάδιφλό. πϑϑολ “ἶ δι ὀνδέά Φιδὶ καϑ ὀρκαβ ἐδ ̓Χριτίω ὑπαλφπροσόν δλῳ διὼχειμῶ 

γὅς ὐξαιϑοω ὍΣ αἰ σῦ ἠλανικυςπασἐψωϑουιολιίδοισ' φλιδαρῦταν σωθᾷ δνλιινώσαυ ρον ΤΑ ΡΑΡΒΙ 

γασ' (Δϑυσιάσειν. κῦὸ τωρ κ υτερίαυτοιύ τέωυκ τα σε ψανποι ἐψῆσονι γχέτρω ἀβάρισ (Δ Ἰὐουσοδν ξω. 

Αὶ ἰφυφιὸς δοὴ ἡνανυμιαϑυκᾷ λέποϑς ὁ στον κναμέψηια: Ὁ γουδ πε ὁπερὸν τονοκνάμουσ,ῆναλ 

μῳ ἐκκδαινανδὲ ἐαϑδγε ἁὐντῇς ̓ἀπρτροπῆν ἌΡΗΣ δ δον. Ἀπὸ ἼΑΣ δον εἰσέπί. νῷ αἱ ἐπειδὼν αὐ σῶσε 

αφοννλέγοισι σοιλ τον. ὀρισιωνμῦκὰ Φι ἐρᾷ κρὰ πίορασ ἀρτισ. “ἐν αἷλι οὐ ἰεοτύλι. ΔῚ ἵλωορ 

“φυμκωδνῶ κυλιίὼ ̓διζωρον, ὡσ' αὖ ἡ μεθύουσοι καθέθδιαι. “μετὰ ἡ πίω ἐο ρτέω ἰοϑά αγεῶν τίϑέαῦς 

τὐβλῳ ξὰκτὶ μύρα βεράτνρδ 8 ἀμνῶν; ον ΟΝ ὑὸς [τη “ὐἰω ησί ϑυσιῶμ ἀφορίας “πρὶν “ζ7οὶ οοὐ 

αἰς »αέεὰ φόλινβαλλόρφησι κατα σεήαντασ. ἐρίον ἱκετηρίαν αὐαϑδινομι ζεῖ «πολλῶν. 

ἄλλωι» πορίμοι "ὦ ἱκρρελίμεν ἡλίῳ, νὴ ὥραιδ', ἀνα ἔζουσιῃ ἀθίμ κοι ᾿ Φέρουσι δὲ 

“ἀ.032} Ὅ ὁ μή π . ων ἰῷ ἔων ἯΙ ἐνροι θ9 Ἀρ δὲ Ὅς ὙὝ. ",. 

ΝΎ Ν, 



νοι Ὅππν 

ὑπιῦδες τούς, τερά αὐ ἐρ Κλ βλΡΣ ἦν ἀδῷς οἷ ἱ ἐσερε ̓ὑβοίζομα.. 

ἀλαδε εν ον τ ἢ Δι» τίς παφλα γῶν ἀδυκ ἔσει Κλ. ἐσὶ τύ πίομη .᾿ 

πρὸ δηρυρωμκριμῶσῳ. ΤΥΠΡ τονῃυὶ καὸ μερίς σέων "Δη" σὴ 
«βὐῥπέωτοδὲ θαλλὸν ἡ Κλότι "Φιλῴσ' ὦ ὡ δάμε ἐραρήςτ' ὀμὶ σός. 

ὥραν. ὁ Δίκα πράσα ἀξ δὲ Συδ' ὅ τίς ἐχίονια λιαῤπεραρὴσ του του 

ἀθῶα ππρλβφ ἐμ " πολάσου "βουλόλδμος τισὶ ὁ) ἐηριέμ 
οἰλλαντοπωλελύτᾷ. Αἰ γλοντὶ φρῦλοὶ "νὼ καλοίε κάπιϑοι 

Ανὶ οὐχ δ οἰπϊσμοκ ἀλλ τῶ Ανν' οὐ »ἷ οἰ τὶ ἐσμῦμι δε “τον τον σὺ ΕΣ 

ἀν ψϑονν παρὸν ὦμοιοσ ἔ᾽ “τοῖο ποιοὶ τοϊσέρω μδῴ οι. Ὁ μὲ 5.ΑἹ 

“πὸ τα ϊελίωνθ: Τοὺς μδρκαλούστε κάλοιθδε οὐπροσϑέχρι» 

Λυχιοπώλισιν. δύ πέρδολον. Σαὺ τὸν δ λυ δ» πῶλγοι εὐ γόυ οέφαφι ἫΣ 

Ἦ τ κι λαμ Καὶ σᾷεν τοῦ μοισ' κιρὸ βυρσοσῶ λψσέν τ διὲν 

ἀφο Χφισὶ Δὰ δνπρὸ Κλ. Εν ὙΡ τοι οὖν. δῆμον Αλιενὴν μι Τί Ἰφρώμ.. 

ξαγπώλίω λισικλύας, τ ΚΛ, ὀπὸν “Ῥατηγὸν ὁπυκραμὼν Ὃν ὑκπρνλοῦ, 

Καὶ σκνηρτόμοις ἀλίωνηρὶ Π Λέύστες ἐκῶσε πτοὺσ' λα κων ασήρειαψ. . 

ἐγιον μὐν ἢ ΑλῈ ἐλϑὸδν πέρατα τῶν νγ απ “μρραοίοὐ αὸ ̓ 
κλέεων! οἸά - α 

γἱοιφίρετιω αίλιν: Εγοντοσ ἐτέρου τὴν βιβλ το ἡμὸ. μὰ ̓ 
Δίσως εἰγέχεινὶ ἦ "αι θσὶε Κλικεὶ μέω πτὸ! ἐσσι αὐπὶ κα μακ ἐκκλησίοῖψα. ον Ὦ 

ἀυην: ὑπούραμὼνῃρ ἐκτο  δὰμ ἵν ̓εἰλβσ ὁ τρὐτεῤεδ' νδῦν ἐφ Ἴδδλνο ποτε “ὡ 

ἘΝ ΥΜακ να ρε θαι ξυνούσεροσ,δγα κθηγομ αν, ᾿ναδιομώλλεο, ΤΣ, 
γῆ 

αϑδμίμνξγτο ᾧ πύλρκα. Αλ. Ναὶ γαλεν ἄκθι γδῇ δόμου ππλώὺ μὰ; γὴν. ΤΩ 

τορώμαγο. Ἀλλ. ὑφ, Δυιθυκ' αὖ μα «920, Μημ ἐν ἀλλῷ ἡμείῳ ἡ ὑμο νῶτ' 

τιῖσοι δια τώνικίωτίωο; Αδὰ εἰ τὸ πρὸ ςϑεχεῆμ ὅν δεῖ εἰσ φὰς, ΠΣ δ 

σύλυ: πραίματι Λόπεναν Α εῇ ὁ ἤω υ ἰῇ 
) τρρρΑσηγο εὖνοι “μοι κακὸ ἑκὼν: ὡς ο΄πϑλωὼλ ΑΥ̓ ἢ. γέρων 

Αἰππρρισνοίου,ϊναμὴ ὐϑθ ἢ ᾿Οικορλὶ αὐδι μ δαξιωσεγοῦν Ὁ γον 
“δ ἀη»λενπεοϑυωὶ δυκ τοῦ" ἀῦτο στοσθ (Ὁ ΣΝ 

ὡλίωμοσ ὃ ἀλλα»  Νλϑέατίοῦ ὁ μόνον ὑβονρν ἀεῤωναρῶημ ὰ σ᾽ ἐζκννῳ, πυηραγμββορα 

ὲ καίων Φησὶ μόνον ἀλλοτρ! "αὐ δήνείωυ ὑφήρητασιν, ἀλλὰ Ὁ δύγσ' ἐκφυπόλεοιμέσησ ίκτνθε 

ἐ ἐβγιφηθίου φνοὶ αὐ τράεὑφηλόμιὼ; μι οὐ "κι τοὺ δάσο τεσ ἑαυΐρν Φιφιω. οὖσ’ ἐκέκφμθ ῷ 

ἀλλύβι ὄνος Τὸ ρωμα Ἰδγὸν ἀσριησο δι" ΤᾺ γαὐ!εριφονιού γνερινον θαληνξυποισερηβπιρόσσεν Ἰμῶλ : 

λομ δἰ νουσ. Μὰ 5 γ»τῇ πνυκὶ. ὑσαν ὁ» Ἣ ὶ σιυν οϑδνανόνγε δρῶγης πονϑμου δ πυϑξ ραν ποῦ 

ἔδινιεν ᾧ ὡ τὸ περλαιὸν «μκλησίαζόψε, Ἀδὰ ὡς πὰ πὸ δἷος υδάγδναράα νὰν αὐρὶον ἀξὴ δρδνειῶν 

“Φωρνταῖ ᾿ δωυελϑέν. ἥῤροντα δὲ πολιν ἀπενότιάρχβνθ,ὁ Ἀρἀθιω κίων ἥμιν εδϑεύτα τὸς δὲ ὧὲ 

λανϑρω αν τουηρσ' προσυνυσοι γσ'. ἀγοιθός φὴι πίβας δὲ Φισυνκρ΄ ὀράνη γκκὴ ἰὦ ὡσ ἴρικον. 

Ἐμηοδίζων. 



᾿ 

ἔ 
ὴ 

᾽ 

ἱππεῖσ. 

ὀταρδε ἐπὶ ἡπεὺ τη σὲ ἐκιοι ΘΉ τοί Τησ' τίξεσ, ἐμποσίζων ἐκεί: 
Κέ; τλνυ ὡς ττρ ἐμηρϑέζων ἰσχάδος» τε , χε σῖκα. ὦνπεῇ 

᾿ΣΤΡΟΦΗ πὸ ὡφευ: Φιοὶν, οἱ τὸς 7 

᾿ φοίδας. ἀωϊονες 
Νιὼ Νῆὰς πώντοωδ κοίλων ὀβιέναι σιαυπον. αὐ κ αποάτων 
Καὶ λλμεαιϑούθρον φορεξινορὼ λόγυσ' ἀφύκυσ το λάβρωσ' αὖ 

ὁ τρισὶ τὸρδὲ ὑπερξαλέ μι κιίλος δὲ αἰδρ σαὶ ἐδθίουσι τὸν 
Ὕ εὐὐσὸν Ῥόην δι 

Κφῖσμε κμεγβνωνηέρυῷ ὀμδηόλον ἡρείζων βιου ἐπειδὶν 
ὌΝ » ἐν τῇ “νυκὶ ἐτ.} 

διβρῃ ἐἡμαπικρίνω κὦ δ διμδίᾳ. ικαλύϊηνρ, ὁτοὶσ' ἰκάλισ ἐϑιον χεσ' οὐω αν "μετα δῦ δυλᾳ ρὡσ' 

τὐνὶ γοῦ τως οὐ δὲ ὁδᾶμος ἐκέσε δυκάϑω ν, οὐκ. αὖ ιλανθρω-πεύσριτο ῥα δίωσ. Α δλωσ,. Ἐσπεισ 

διάφϑε τὸ σαι δζα παίφονπι, ολαβαύοὺ- τὰς ̓φαίδκς: διεμτῷ ὁ τόμιατιαὐῆῃ δέχοϑι. ̓υβι σοι ρχος “ὁ 

ἐμποῦν ον, αὐτῆτο μάσε ῇ. ̓ ἐμφορεμα ἐν οἱ δὲ; »ἀπρ, τῷ σῦκα. ̓λαμξανονπα γῖσε εἰΔ. οἱ δὲ πα 

δγαῦ τίνα «Δ ἌὭλωσι Συμμαχος 3 ὅτωράπὸο δὲ μελι «γῶν ̓ μετρῇ ορά. ὀώϑοισι οὶ μελιοσιν πὶ 
ἐδ σ συγακεἰκομμένας Εἰ πον. τὐῦσ' μελίασίς, ἐπὰν διὰ ἰερύοσ ̓  χεμὲ ναι, υθιΐ ἐκδὲ γ86} τω 

ἐρῶν ἐκ σι μἝλωμεΐνα εὐδοθὲν εἰϑίωσι. κὶ Ἑλόνασι δὲ οἱ ὁ μα σύμϑροι . αὶ τοι ρχς ὁ δὲ, ἐπι μασώμιε 

Ῥοϊρὰς ἐηοίδαςτοῦσ' μελεῆμισ ων (ξουσιν ἃ τόις σπταισὶ τρῦ ̓ξουσιν. Α' Ἄλωρ ἐπε οι ποῖ 

δα σπορουτιϑέες. - “τοῦϊσ' συκ εἷς δ βόλον, ύϑοισιν ἐμϑιφν ἐσαιθυμιοιίντες μὰ σύκω ν' τα ὑνπιστῶ “πεὸ 

ῥϑυνλίχυθαι κι ἐχόνανσιρ: ἡ ανττῶσ' ὅτι δωοϑὲ πὲ ἃ “πυιισ. «δῶν οζοντα οὔῳ ἐμ: -7ὲ ἧξ, πὲς; Ἵ ἐ χρέδως, : 

πὶς ΕΝ βοτρνὸν ῥάγασιον ἀρ τύμιατι αὐτοὺς ἐκατιοῦ στσ' δὲ χει χούψον τοὶ ᾽ ᾿ ὅτι τὸ ἐπὶ τοαϊσ' 

συκῆς δῦκα διὰ καλάμων «ποασῶνηεὶ͵ κε ἐχρῤότοι. “ποιὰ τοῦ ὑπο  Χέτοι, τῳ ξύματ. 

Ν δλδελ εορωνὶς κρὼ ἄϑέσισ' “γθρου αξορ δὶ ἡδὺ δὰ ὸ ματα. ἡ τίω κορψνίδα κϑος. ἀνμαμηιὶ 
“δὰ Ὁ ἐξα ἀσοίχαϑοι ἱ ἐτίμα ̓δεκυλὰὴμ εἰω, φιλῶν «πίνε ὦ μ ο μϑν τρθὸ ἐδννείρτντει,, οὶ ἑκ μι 
Ῥοιωοϊρονμεύτρ όν ἀκα τωλλκου το καὶ λουμϑμου. αὐ ρεούίειου κοὺ προχαϊκου. ἰϑυφαλυκοῦ 

“τῷ καλούλθῥον τὡρλελολίου: κὶἀλϑτρω δὲ πειῦποι «σινάρῖωτα δυριδίδεια, ἰδὲ ὲ ὅζκοια τῷ ὅνρε 

“δεν ἐῷος ἐν χὰ τοῦ τή ὑβξέλαμγεν ἀὴρ. οἱ δε ἐξῃσ' δύο ἰαμθικοὶ πραα ἕως καα λαμ ὑκοῖ. 

ὅτω εὐ ἐκϑεϑει [Ω ' εϑυλιὸν, δπολᾷ, αὐαπαμέφοσ' περάμεθοι καποιληίι τιν, ὑφ ὃ ἡβέγεαφοι δ 

"ανλρ χρύγδβσ οἱ σῖχοι ὁμοίως: ἜΣ ἐφὸν δ “λο κορων κν; -Κ λων» πειροιμία. σπίντοι δὲ κάλων ᾿ 

νευγδινῶριντῇ εἰ διὸ εὐαρῦδ ̓ασϑ σι ̓προϑυμίᾳ χρυ βλῥωμ αι ρἠκίαι δίατὸ κω ταλεόγτων Δ χεῖσ 
Ἱμαζοιϑβων- οἱ τῶ ὑλου νἱαρὶηάντρμ, σιμυνχοῦσ' ἀγὰν ῥδμσὶ. ἐπὶ ϑυίλαι ονοινοὺς “πετῶ κλισῶνοῦ ἐν 

ἀπιϑηιυβσλῦην: ὑμιδίχ ὁτξᾳ σποίῤνσκελϑὲ κι νεοῦ. ὲ Ἀαρῶνία “7: »ϑένηρσ ἐνδτλρῦτα ον Φυμα 

οι ει χ ὡφεντῷ ὦ πεϑιβύλῳ Φλύσκ υγῖις ϑήοιυρὸν καγρυζασ, ὠπολυλοίποι. πριαὶ ἣν οι πολὺ 

ὃ μάτην ὁ ἀληνάζὸ ςτὸ ῥ τόπον παλὺ χαῦνον ἐζαπει: ὡς δὲ οὐδὲν ἐπίῤωνε πεμψασέ εἰς δέλφουα 8 

“ὀρότα "πῶ ταν ᾿δύρον. δ δὲ, ἀπόδλωνα ἀκάνκοι ἱνασϑοι φασι πείντα λίδιρ μήνα. ὦ οὖ ἐπε ἀμ 

τρνο εν τωι, χρμμαμνι διὰ ἐπαιῦτρε ," ἥ ἕοὺς Μασίῳρ πείμτοι. ς ἴδείσε καλν: 

ψορ ἢ σάντα ουνᾷ ἂρ πλασορυχρὰ᾽ πεί τῇ μαννα οἴκατο “Τῦ κλέωμοσιϊ Ἵ "Ε αὐποῦ πέριῦδο! μο 

κέλον δὲ ὁ ροιν μι πιωσιδὼ ὡς αὶ τῶ. ἰκοῦ λέγ "ὡσλῆν σε δᾷ “ὰ αρεϑραὶ ἃ ὧον στοίνητα, ̓  

εινθα πὶ ῤ τῷ περιαγέιϑοω, ὗν. ϑουθιον ὀλλῥά: δρμντίκ ὃν. ταχύ. ον ἐν μὲ ὄν. πολέ μιἠεωποιά 

ὑχαῤιιβθούοιοι οἰδαῦν. οὐϑούοιὸς ἀκ, ὅτου κίλως ἢ δ ἐπὶ ποδλα τών νύμίω ἄλφν. Κα (ι τῷ " Α ΩΑ 

χένον κε ὰ ἀσίρὶ δὐπέρῳ; ἀδφοριῖ “αὶ ῥα φορ μῦν "δὶ ϑυσιυνζτον. λόγον ΩΝ πὠυήω ὴ “πὰ τὰ 

[᾿ χρὸμριν κὐσώλε; δεῖδδ; γοοὴ ορθῳ καϊαμνχάνων “πϑροὺς.. Δ ΕΡ, ἢ , 



ἔξ Αρισυφάνουσε ποῖ 

Γ'ρὸς τωῦϑ σοι ίσει. Π ρὸς ταῦθ᾽ ὑπῶς ἔσει φαὶσῶ λαμηρδρι ἐσ' ηὸν εἰφε. . 
διὰ ταῦτα Φρόν Αλλὰ φυλιώγοοι πρὶν ἐκεν' "πρὸσ κελθαίσοι,ηρόσιξ, σὺ 
πιϑεὶ δσως ἐπεξε Τὸ: ὅς λφίνας ΜμΜεστω εἰξν τὸ τὴν ἀκωνν παρ λα, 
λϑίσῃ λαμ" 

αὐτὴν ὅγαι ΚΑῚ μϑιὸ δοάσοί μὰ ἀϑηνον Τῇ τὰς ἡόλεως μεδεῦσῃ, 

--λά ρμς λόγων ἔυ "λιμοῦ: ἀλϑβ “σερὶ Ὃν ϑϑοιον Υ ἀϑηννάωμ κἰγένημιου 

Ὡφρονίμα τος. Β ἐλγχέςσος αὐλρμέτολεσι κλέα (Θ κυύνοιν, σιλαβακιαιν» 
" ἀλλὰ Φυλάσ- 

σον (Δ ἐππιϊῆρει. ἜΟΩΠ ΚΝ ἡμηδὲν ἡμῖν Αγ τῷ πρυποιμείφο" 

Τὺ διλφῖναι Με Εἰ δέσεμισῶ ῶ μὴ πιρὶ σοὺ μείχοΑ! μοῦ  αὐχιδιδληκὺς, 

πεορίξε: δλφὶς Α͂ τρλοίμμεν νὴ δγαπριϑε ηΨ δυατμμθειην π λέπριλνδο." 

ὀργαμιναδη κ᾽. Α͂λ. Κάγων ὦ δῶμ᾽ ἃ μή ' σιρλλεὶ Ὗ μὰ φέρη, κατρὸϊ μιϑεΐρ 
μεηεωρίζυ ἡ 71: 

πίξι ν ἧς ὑψοσ ἔγοίων ἐν πεικο μιμκοε βοισεις εἰμὴ ὙυΎισι τύποι ϑας, 

ἐἶρε. εἰσπεὶ ἃ ξϑαλα ὁσίων δελίδίνων πηδήμαιήαι μετέωρα. ̓μέμνήτωι ̓ Ὶ ὼ ϑουκυδίεσ, Αὥλωσ. 

Διλφὶς ὑβωῤτημα Τ νεῶνιἀγευρώμάία. Αἰδλωσ. Σ δὰ ἐρούϊ ᾿κατασικθύασμαι ἠμολί βόννον 

ἀσ' ΤΙΝ ἐσγμκοίί ἢ σμέφον. «του τοδὲ ἔκ. τῆς κεραΐασ “τῷ ἰδοῦ αἱ ναυμαγοῦσοι ἰφ] ὌΝ οξ πὲς 

᾽»Ἤ πολεμίων. δι ἰκαίΐ εδοντο: δελόνήει δὲ ,ύπδφε ρεἰυραΐτοισ οὐντοὶ δ’ «γεῦσ, ὅτωΐ λέε; δὲ δὰ 

δὲ Ἀφὶ ς, ἐσ! μῶν Θδυῷ. δαλινοφόροξ: σεμε ἐρδὸς υύρῳ δε; Ἴουδακθος, αὐτῶν. ἐμαῖητι ὧν κοὺ Καύγο 

ὅσων. οὶ ϑουΐενδῈ δασ. δελφινοζρό ρὸν ὄρικε τώ ναῦν ὑβηρτῆοϑε: τῶ σβκρπαρϑῥονα υλονσον διλ 

Φῆῖνα πιοῦν. ἂν ὃ τῇ ἐρόῖμι ἔπει τοὶ φησιν εὐ εὐὐηρὺς οἱ κεραάγμ ὑπερ ἊΣ ἄτσλων εἰ ἀνα ὙῚ 

μάσω " διλφιροφό ροῦν ἐρμένοι ἐκώλυον. δλδίνν μι 'ς ρὸν ἀσρήλωνος ἀϑήνησίψ οὕτω ἱκαλούμι : 

ἐ ἀὐϑα: Ἂν ἕω ,ϑυλινίῳ δῃ κι αφΠρμόν: αὐ: χυίον ὡ δ": Τῆνὰ Δ ΣΝ πναβαλλου ἑ το μίδι πιο! 

ὡς ὅτις εἰνδυ ἰκ τοῦ ἀνε μιν αὐτὴν ἐμιβισῦ μή. "ΒΕΔ ςοροὺνν βδδνες ̓αθισὸρ τπεῦϑον δή ἀροιὴ 

δυβοθίραι ὦφὶ ληβὰς, ὃ προοίμί! "ὀληφένον εὐτῳ! περὶ Τῇ: μσεφοίνουλόγῳ. Φισᾷ οὗ ὑπορ χβῶτον 

δῷ ἀϑηγαλδι τοσ᾽ ϑεσισ' ̓ϑύχομοι “ποὺσε καὶ “πούσοιες: ὅδην εἴρόίαν ἴον ἐγὼ ὁ δ) αἹελῶ ἐξιαψαθλ ει: 

ΜέΕΐὰ δζ Ἀνσιμλέά. λυσηξλισ' ὡς προβατοικα πηλὸς δεβάλλεπονούγμα δὲ υαθὰ σελαβάκλδῳ ωὰ 

νυ μαφομίνων ὑποιοσω; Μαεσὲν δράσας μιυδὲρ "πσουόλίομ, για ἀφ αϑμμξενάι.. Αλοάς οσ ὦ 

Μιιδὲν “δγαπραξα ϑροςῚ ἐργὺ ασουδιῶον τοὺ μέγ (φυδιηῆν, ὃ 61: ἐνὶ μι οίλοιικ ΐορ ϑώ ΣΤ Ὕ 

᾿Νιωά ϑεναγορήτο Ῥῶλον" τὸν’ ἐγαϑόνηι ϑὐθρευτύσουσιρ. αὐτούσι εὶς: δ οὗ σκύσήα, ὀγιυλέωνκωλϑιω 

ἂν ὁμολοτοιῶποι φρὶᾷ, ϑ "ρνδὲν διαπραξαι μόρρᾳ τοιοϊτομ βρη; τῆς [Ἢ ἡ φρνῖο ανόύῳ, σναήφεωρ: ΝΗ 

ως. γ Ὁ Αμδτιβεβλ μξως. δ τὶ τὸ πρὸς θἰανιἀνώνιζὀμιενοσι ἀρειτάνυβ; εἰὐπῦ τδ ̓ ποὐφ ἱταδυνα 

ἐλαυγόνπων. ἡ» τονγοὺς σαγαύαισ ἑλκόνσονν»: ἐκ δλωσ, εκ βϑιφαῖ Ἱκεμοσ' πῖρα κῃ αίαρο 

ἀιβου μϑροις; σε ἀπρὶ ϑει («σ᾽ μὶ ρι ἣν ῥογαμαθεϊηνν: Αὐφαδιμακοὶ σαϑιοῦϊρί; λῖ; γοιὰ 9! ὁ μοιφφδα σῇ! 

ρες “Ὡς ̓πσῦμ. τοῦτο δὲ ̓ὡσ' βυρσοπυλσ ἐὑπέμν ον ὅλως»: ἐλυσῆ ὁταζίαιθ, δὶ ποδλὰ μέλεϑῳ 

[ εϑῥα: ἀπὸ ὁ δὲ “τῶ τεμνομϑβ γεύλου; Ϊ᾿τῇ Κ᾽ μυποιφόρᾷ ἐκ. ὑνομιάήρν ἐγφήάροπο, ππιίξωρ ὁμιἐν κοὺ 

ἐς πίω πέχγαν “τῶ ἰωλέωνοσ' διὰ τὰς καϊατεμνοβόμας ένρρπις; λείστει δὲ ἡ ἢ» φρεῖς Υ Ἐλύσπεανα,, 

Εἰ μὰ σεδιλώ. ἐπαιξε ἰιαὐνγουῦϑοι τοιούηρι ᾧ ὀνόμιασὶ ὅ,α μαγερον αὐγὸγιδνριὰ» ̓πειράρτμι δος 

ἑἰκάτος αὐτῶν, μᾶλλον Φανῆναι ὃν δῶμον Φιλῶν. ἀγώρεν ἑκοπῷ (κα σιεθνασι: Ἂ ἘΜ νὰ ἂν 

τερικομμαπίοισ. Ὡοῖς περιοιεράμασι ΠΝ ἰνίον: εἐγψεθόεν οὗ συ αὐγῖα αφοιίιὀμμεισίς. 'Κόμ 

τοῖσι: .Θ ἡ μὰ γον» !δ ἃ Γ γι γἷς ῥήμασιν. κοῦ ἀ Μὴ ἡ αισενφο Φιὶ. “ϑῳ μὸν ἰού ρίερ, ὁμοῦ ῥω 

σύ! κρὰ ἕτερον 0 ἐκὸν μάζονα. ἐπὶ πουυντασὶ᾿ δὲ ὅνπι πίω, “ράώπεϑαι ψείᾳμνδ πίω μιιγήραιϑι- 



: Ἵ - ἄν". Δ 

[ Ἱππίε. τᾷ 

. 4 κὰν  Πὺ,Ὰ , πω θυ ἢ Ἀδύπω 

5 Ἐαρεβπμῶ κατακφηιϑέμην ἐγμυῆ οἷ μὲ προ τυρϑ «. Κααΐακνη ϑειίω. 

᾿ ὶ 
ἐκαταζεϑϑείερ, 

: Καὶ: τῇ κρίαλρᾳ Ξὀρλιτρόῶνς ἑλικαμιην ἐ Κεραριφκον ̓ ἀκ ἰγμὰ μὲ ἐν: 

Κλ. Καὶ “πῷ: αὐ ̓ἐμιξ μᾶλλ ὃν ̓σῳριλωὶ γω ω δῆμιε γδύουρπρλέτε: κοῦ ανα λωθείκν: 
ἑ Ὁ πρῶτί ᾿Ξ ἐνὶ κ' δ Υ Ἀδυόνσοι "λρἡ μα πρπλᾶσ' ̓ἀπήδαξα Δ. δι ποῦ πο δὲ ἀπὸ 

δι 

ᾧ, λὼμ. “Ὁ Ω ἐμ υΑρρυβθνέλῳ 
Ἑυτῷ κοινά τοὺς "ϑῳ φρες λῶν Ῥύφϑ ἄρων τ μετρί φελη] ἐθ. ὧλ 

Ὶ 
᾿ ὀνφροντίζων Ῥω ῬΥ. οὐδενὸσ,εἶδοὶ γαθιζοιμμίω: ΕΚ λνιο ριρωνὶ 

ζ Αλτοῦτοιϑ ὦ δπμ ἐϑὲν᾽ σὲ μι μόν “καρ. ΕἸγ συρρασω: ΠΛ Ἴφῳ δὲ ἔπε, 
; ΝΑ ᾿ 
ο ΑΆ ἱρπαξων}» Ῥὺφαῤριρυς συιὲς ἐλλοηρί τσ περ αθησῶν ὁ στάζων κακὰ 
᾿ σροσ' Καὶ ομικρισ : Οϑδὲ οὺ ὀὐχι, Ωι λέσ' ἀδεὲς: ̓ὥναι ἈΓΩ αὐγἐσυπρῦτα λδεξ ων δια αν 
-. Αλὰ " ὙΜᾺ Στ αὐϑ' ὅγε" σου. τῆν ̓αἰϑρακι ἃς ἀτρλαῦ εἰ εβμα διὰ σκίο 

Σὲ δῦρμα δοισεδοε ξιίσω “περὶ τὴς χ ρας ὠμαραθῶνε, ̓ ρόδεν κατὰ 7 

Καλρμικύήσοις, ἡ μῆν με παίλως λϑή οτυ πεῖν “ὄνισῶὼ κα σκϑίαξεται δὲ 
ἀπὸ τυροῦ καὶ 

[ σπο γὐϑοὺ οὐ ὑοῦ. διΔίλαίον οὖ πρίσιν. Κρια 9 ἀδοσὶ Ρ γιλείον᾽ μαγειρικοῦ γαθὶ ππτὸρεον 

κόζ. μόρον ὀγκεκαμμένον. Τοὺσ' ᾿δωκἸύλους: αὐιμῶσει πὶ ζετοὶ διὰ ω πὶς λέρασ κυίῤεαϑομ. κρε 

ἐγραν ἄρυται, ἀπὸ ΤΌΘ πὸ κρία ἴα ἐπὶ “τοῖσ' λέβησιμ γρθίον νὴ αὐα «σὰν: 

Ὁ ἐχπίρν: ̓- "ποῦν οὐχισλῶς ; ̓ ἀλλάφϊ σορίαα.. ὡσ' αν αὐ τέω τί κόλασιν ̓προσοιγόν 

των δ ἀλανείων, Εἰσ' κυραμοκόν», πο ἀϑηνούίοον οἵκιε ραμείιοὶ. ὑεῶν “πὶ ἀγιλ ματα 

ἐίωῶσε ἱφρυιδῥα." Α΄ Ἅλωσ- Ἄτιμοσ' ἀπικῖσ. ὅψο δὲ οἶκε βα μοί ἀϑήνεσιν. ̓  κδὴ ἔνδον τῆσ' πε 

λεων. δ δὲ ἐξριεῦϑει κὦ τοὺς πολέμῳ πελϑυτήσοιμτασ ἴϑασι ον δεμόσία. ποὺ τοὺσ' ἐπιτυφίν 

οὐτ' λέν: “εἰσὶ ὶ δὲ ὦϑεν δι ᾧϑω ββλαι ἐπεὶ “οὶσ διμοσία πεθα μμύνοισ᾽ ἐλόνσταν ς ἰπιηφαφεὶσ' “πὸν δῖ, 

κάρτος πόα αἰ εἰσὲ τρόπῳ ἡσοίγτε δὴ πρϑεσήνκεστεν αὐ ταύρναιι. Τοὺσ γχῶν δειλὸ διὰ ηέ 

τον διὸ ἐνομίτων, Τὸ Βί κιϑν τὴσ πολ τήσεωσ. ὄππως δυυύκετο “πᾶσοο ποὺς ἀϑηραίουσ' μ᾿ ἄνιᾳ 

σερὶ ποὺσ' ἐπικετήσεισ' μὰ πολι τικῶν χε μάτων ξα ρῶς: Μ ετουιτῶν. τοὺσ μὴ ὀφείλοψται ς 

Διλονό τὶ. υλῆρον δὲ ἐποϊεσε διὰ Φλα; χα ποδυσεως Ἂ μόεμια. ἐνναστὸν. δη "»»ὃσ' ἀϑὺ μετὰ βίασ ἐσέ Φ 

πραῆον Ἂν» χελωτονθῥων: ποῦν δὲ μὰ ὀφάλοίτοις, μδίετοων. οὐ ΦΡᾺ ἤφων. “ λελόμϑρον 

τοιοῦ τονήβιρ. εν ν δυυτέρῳ τίὼ ρὸν. “ποὺς ἰδγώτοισ' ̓ἀπέλθειαν ἐποιούμην, τικα “Τὸ ἐπεϑεραπεῦ 

συὰι τέων πόλιμ: Α͂ ρτονσ' ἀλλοτρίου. τοὺς ξμαίωσ «φακρου μϑϑους. σκ ὠ 27 4 δὲ ὃν κλέωνα, 

“πὸὴ ἀλλοήρίων φιλοτιμούμθμεν ἀπὸ δὲ τῆς αὐγῇ πίχψσ' ὁρμωλδροσ', πείλιν τὸ ἄλλαν 

τοσώλον μέμνηται Τὰ κῷ αὐϑραίειᾶσ' ὅτι δ σῶν ἀγκθὼν ἀπολαυᾳ. "λαιμό “πὶ ἡ οὐ [α᾿ 

(ειεὲ οὶ χειμῶνι: χϑὲ τοὺσ' ἔχοντας, οἱ ἄλοι περιί ἀλύων ται ξουλόμϑροι ἐ εἰσ’ δυωῦτοι. 

Διε ξνφίσω, ἐπολίμησεισ' πρὸ τούσ' μηδονσ' πῆς ξίφεσι καχταυ τῶν “ἐχρήσω. ἕνμαωραιῶψι. τ 

΄σπος τσ ἀῆ, "ιῆσ' ἐν ὃν αὐωρμησαν δάτις κοὺ ἀρταβαζο ν μιδκὸ συ ται πιριφϑοῦτις ὧπὸ 

“αρόν δασιλίωσ' κατοδυνλωσοιοϑῃ. τίῳ ἑλλάφα. ϑωι συμβαλύμτεσ αὐτοῖς οἱ ἀϑακνοίίοι μέλτι 

εἰδὺν ϑφατη)οιῦτοσ, μόνων πλαταιίων περ λαυνν τῶν αὐτό!ς διλίοισ αὐδράσινὦ ως 4 ΤΔΥ 

τίὼ κ ἀ ἀδυμκίων. διώαμι ν τῇ περσῶν, τοῖς ἕλλησε τῆσ' ἑλθυθερίαϑ οὔ σάτίο! κατίσησομ: ὑμόροι 4 “ 

“πώστων μὰ ἑδλίνων, δὲν πρῶτον δ “- σῶνδγαφιεραμήις. ἔγλὼ εἰ ὃ τυσπῶν.γίω γλῦοσων 

φᾶν τῶ κατορθώματος σεμνθλογέιν τα ἐϊκόγων το ἀὰ ἐσὺ ἡλωῇ "σ' ἔχειν. ὁ 



Φ  Π.ώ ᾿ 

Αρεφθφανουδ’ τα ἷ 
, 6! 

Ῥαγα μι σι ψυτὶ ἐπὶ τοῖς πῆρα ὄφρον τ ζ4' σιζλυρα Γ σρκαϑήρϑῥ ὅ ὅτωι: 
φίρω νυ 
γα φι. οὐκ Οὐχόν σ“πίο ἐγώ ξανψοί διωόνσο Τα πὶ φὲ Ῥω [] ὑποναίραν 

σι δ αὐτρηξος Κάτα καϑήυ μαι λακαῖσ,, σιἑμδ μὴ Σιν ἧς τίω ἐφσοελικ μῆνις ; 

ἀεφάλαιον» δ Δη.Α γϑρώηγε τίτ ἐ Ε φομῶνε γ τκίονοὶ εἰ βῆ αῤμούύυ σὴσὲ ἐκείνων: 

σον δέμῳ ΤΡ γέσου τοῦ γῆν ἀλυθώσγίρμαδον, δι Φιλόδωμομει ἘΞ 
“πῶ ρα στ δυο σνα ε »οϑῶ: 
"ὸ δ ΥΡ ἢ Κλ' ὡς ΧΡ ΜΙΚΡ " δἰνσσ' αὐτῷ τοεύμια χέων τεεένησοιαν 

λοῖσ' τοὶσ' ἐζ) Αλ. Κα) σὺ αἰὐτρν πὰν μικροτέρ᾽ δΊΖτων δλέοημαδεν εἰλεβῃ ε 
ϑροισ' ὑσικαϑέ Κλ' Καὶ μίω εἴτρυ τὶς αὐν ρ ἐφ αὐ τῷ βδάμῳ μιρλλρν ἀγεύνων. 
εἶτα. ἀπειρς Η μοῦνον ἐμϑσεολλῶν θέλω στθι Στ κέφαλ, ᾿ αὐοιέαϑς:. “χᾶ τίὼ περὶ 
ολνεδα μοι εἰ νοὶ Αλ. Καληοὺ λει; δε Ἰδηρνὸρῶ νο οἰκᾶντ' ὡμ τα οὶ πηράκγοωσῇ. 

αν σεμκνύρ. Καὺπ ὑνόνε "οἰκῶ σὺ νεγεόναθενε, ὁγδορ, κ ὀλέσαι Νῆς 
Αλλὲπαιγαίρου . ᾿ς “ἢ ἌΡ ᾿ ΠΟ 

ἔπτυν στε σι κ ν πε ᾿ 
ἐπεγεὶ Ἐε ἵνα δαθὸ τῷ καϑίσματι ὁ προίκε φάλαμο- ἵνὰ μὴ ω ιθ!σ.. βὰ ΓῸ ἐν δίμς μλδ. 
δγαφϑειρισ' αὖν ῳ σολαμήψικ αι μῆσουν πυγὶρ ε" ναυμαλίᾳ. ἀντὶ δὲ μαραθῶνοσ, σα λαμ νος; κἰν. 

μνῇ) οὖ ὅπῦν ν» ψαυμαιλία, "πεζῶν πιριεγγϑεπο. ον ,μαραθῶν, δὲ πεζομιαχία.. (κῷτωι δὲ ἡσκιλαμὰσ, ὁ ὃ. 

λΐπον πρὸ τῆς σοιλα μενος φλεωσ, δε ρᾶς δυμμῦρϑα κο κορης: πσλύρυς δὺ σϑι. κατοριωμάπων ἐλ. ΐ 

Δδηνικῶνοθν 2 οὐ τα ᾳ, ποῦλαι Ἵν πε σῶν ἀϑεναῖο, καπεναυμά λϑοριναβιη "ρέε ἀλλὰ 25. ἀριμῷ,- 

θεμισοκλύους ογώ τηγοιῦτος,ὀνϑο χὰ πετρὰ ὀρεσῖα οὑ τῶ καλουλδών, ὃ αὐ διὰ τὸ ΩΣ 

τρόπεον οὖσοι ὅλ ἀῆ, ἐκῖς ἔσι δὲ κοὺ ἀπ λαφοσ πίτρακαλὺυμδῥνσπίραι ἀπὲ Ἁϑηνοίοισ᾽ “ἢ πον: 

καϑῖσοι Φαοὶ ϑησία, μέδλονποι ἐκαϊαξικίνων θς ἄδὸν. ὅϑεμ δι πύρόμα τὸ ̓πίσρᾳι ὁτιὠιδ ἐμάϑι ὃ 

σέν ἡ δεμάτηρί ἰμλαίουσοι, στοῶν ἐζντει τίωκδρίω. ἐραϑεὶσ πᾷ περσιζφόνησ' ὃ -αλουτων ἀραετ' ν 

σεν αὐτὴν πρύφα. δημτηρ δὲ μετὰ “λαμιπεισίων, νυϊ] 6 ἐσ “Τεκδὰ ἡμέ ἐρας κατὰ “πᾶσ πἥαυβιν ζι 

“τοῦσον περιήρλετο. μαθουσοῦ δὲ ἐ πορρὰ ἑ ρμιονὲ ν᾿ ὅτ: ἡππλούτων ν αὐτὴν ὑράπεσεμ, ᾿ ὀρπϑφοῤδμά μι: " 

[ιατέλιπεν οὐρανόν. Ὁ ἀκαιϑ σοι γιωκμκὶ ὑκεῤ αι ἀλϑυσῖμαι ὥϑι! ἐπί πέτραν ἐκ άϑισέν τω ἀ ἀπῇ ἢ, 

κθνισ κιληθέθδοιν ἀάλαξο. Μὼν ἐγγονοσ. μὰοὺ δύο Φιοὶ κατὰ ἰγ4δ ἁ ὄῳπὸ δ ἀρμοδ) σὺ νὴ ὁ ὠρι-. 

το τεϊγονοσλὸ δὲ δδμοῖβιν ὁ ὃ ϑαυμάφωρ τὴ Ρ ἀλλανγοπεώλίω ἐπὶ τῇ Κ' Φιλοτιμίᾳ 5 Ἐ καϑισμάπωμ:. 

ἐἰσ' ἀρμόό ον δὲ κοὺ ἀρισυγείγμα δ δϑδύοσ ἀνῆνε γηδε αὐτοῦ, ἐπεὶ κοὰ οὐ τοι ϑύνοιας πολλάκις ἀ“.. 

“τόνε ἱἐγκανηρ δόξαν, ἐπαιϑέ μόνοι “εἷς πυραννοὶσ: κοὰ Ων ἱπαίαν “ιαιεήρισεί μϑροι, ὡς φιάσκῴτες προ 

εἰγ»μϑρ. σοῦτο τι πρῶ τοὺ ἐπσιδεῖκ μισι σπἰμεἰχ τίωπολιν ἄδνοιαρ. Ως ἀπισμικ ρῶν, βραλί ̓ 

ὧν δι ἢ τυχόντων: “σα »τούπεισι δολεάημασιν ἀπιέτοιις, "δύω ὀσυλεωρ καλοῦ δ, τίῳ πὸ ς ΠῚ ὶ 

σιν ὑπβαι ομδῥεν Ῥοφήνε σ' ἀπτεί την “Τῷ  ἀγρθυϑῆναμ: ἀπ» δ μέϊα φορᾶς οὦ ἰμόγων φιοίν λὲς δ “Δ 

ἐνγρθύσεισ ὑπολείριον ὑπούησεισ'.. Ι εθιδυοϑε,συίυϑήκαν θάνω. (ὦ ἀλλαλον. περῖϑου γὴ Ὡ τωχῶς ἀν β ν 

τὰ Ω αὐϑισ εἰ βέλῳ πεῤίδον μὲ σερὶ ϑυμιτιδὸς ὡλῶν. “φυσέξι σμυϑῆκαις ̓πριρή μάθη οὐμὴ "" δι 

δάρρὸγ. νῷ Τρ ἐνπρϑοσ᾽ περισῶ μεϑάν μ 

Ἐντῶς πίθακνμις ὑσρκοισιμκῶς μι ἐμ ρῶς παίβοις. πσθοκ. οἰνχουξ. ἑφι μοι, "νι σοι. ὀατὸν ἠλειλ Ἂν ν : 

ναίοι ἐκ ἀγρῶν ὀσερχόάϑμοι, ἐνχοὺς ππιϑακγαις γὲντοῖς απηλαίοισ. ὑκυν" τῇ ἢ ασοίνᾳ ἢ ϑροκημιίπων ,- 

οἱ ἡ ἡ ππιλαμιζι δώκ μυν λέγουσι. Τυπὰ βίοις. ἔδος ὁ ὀρνέν γύσαις: ἐπωβεὴ ἢ δόνομὰ διὰ ῥιωὶ 'Φε ρύμι. ἰ; 

δυκ 

ῳ 



ἡ 

ΕΝ 

- 

αν ᾽ 

το ρβειας, δα λον ὐπϑη τς αὶ χα τ φόνον Ὸ ἀν 

ἱππεῖ σ' 

Αλλὰκχ αϑείρξα: αὐτ' ὁλί ἢ 4πε ἐρχυῆ ὁλέμ ϑὲ φι ἐρον τ δκέ γκῖρ ποῦ 
τππιρόμιοια τῶ 

Τίὼ εἰρήνη, ἐ ἰξεσικ σε σοισιτοὶσ πρισβέτ' εἐπολούμησ- ἣν δ» ὐϑῖ 
ἕκ “Τῆς πέλεων ροΐϑονπυ ἐζων, αἱ τοὺς συν δοὺς ΒΡΡΡΝΙ λῦν") ἄἰνοῦν γυσποιθίοις 

Κλ ϊναΐ ἑλλήνωμ ἀρξῃ πονῶν: ς Ὁ τοῖς Λογίοισι δ. νοὶ πυρηδγοισ' - 

ὧσ τού ονδεῖτρτ ὃ οΨ ἐρκαδέᾳ περτώβολοι ἡλιαισοιῶ". "δὰ τ τοὐοὶ ὃρ 

ψισ' τούτους μά 
ἣν αὐαιμείνμν ποίνπτως δὲ οὐὐ Ὃν ὃ ρέψω᾽ γὼ " ϑεραστεύσω. λύσις τοῖσ' πύρ 

Εξμοὶ σίκων δ) κρὼ μιαγρώς͵ δηρϑὲμ τὸ Ῥιώρολοι ἔξει. 
γοεὐ πικαιζοῦς. 

Αλιουχίνας ̓ἀρξιμαδῃ ̓ ἀρκανή" προνού με οὐμ ἵνα μοῖλλον 
ἡ γἷς τείχισιψ 
ἐς οὺς οἱ δι95-- 

νυἷοι ἐκάϑενϑον δγὰ τὸν πολεμον Φρου ρϑμῦσες τίω πόλιν. Αλλωσ. Α ντὶ τὸ ᾧ Φυλείσ' 

κοῦ; καλιαῆς κοὰ σενοισ' χρρίοισ. ἀμ δὶ Φησιν, ὅτι γηῶσοιν σενίω (μα Ἴα ῥυσιν οἱ οὕ τωσ' ὠνόμαν 

ζον. τος ὄγδοον. “τοσυκυ τοι πο ὑτη θλον πολεμούισ. 

Οὐϊωὀλειιέρᾳ. οὔ , κατοικίώροσ. δείκνυσι ω διὰ πεύτων, ὅτι ὃ κωλύων “που σοι αϑημι τὲ ἣν πὐλεμόν ἔβιν 

ἢ κλέωρ. ὅπερ οὗ ὸ ϑουκυδίδις ἐσορέν ᾧ δγηιἃ τούτων. ἐπειδὰ κοὺ ἡ ψάμφιπόλο ". α τοῖς ἀϑηναι 

οἱσ' ἐϑώεν». δ᾽ ταμίαι κλίωντὲ ἃ βρασίδωσ. .διπῷ ἀμφδτεροιήναν ιοντο τῇ ὀρίμν ὁ κϑν,, διὰ 

κὰ δυτυχᾶντε . ἡ τιμζοϑς ἐκ. “το πολεμιθμ. ὁ δὲ ϑινομένισ' ἰσυχίασ. [κα τοιφιανσερὸς “τε νομίζων 

ΗΝ “καἰωεργὼν ὥ ἀξιοσιρόπερος δγαβαύωγ' Βλ “Ἵ σὲ ἀμέλγες: 6λ!] ἢ 4 δι ὁαφαιρᾶν Ρ̓ με 

λι ἀὴρ ὃ κηθίωρ. ̓ς σπειραφάν οὶ γηλαφωῦ. κοὶ ὁ ἐκ ππιζορ. τὸ κμοίαι Ἢ Μελνοσῶν ὀλιβάν: 

Α ρχ ολέμου δὲ φι ρονΎς' πρὶ σορίαν "Τῦ ἀρχεηῖ ολύμου ε ἐμνημόνφυσιν. "ὀγδοον πο ἔτος ἔχον 

ΨΏΠΩ πολέμου τούτον »ἐτιζῶτος τὸ κλέωγοσ, ἐν γ»αὐύσιορν ἐποι ἠσοιψηρ πρὸς ἀλλελουσ' ἐκελεσπ 

θἷαν ὁ ἀϑηνοῦοικὴ πιλοτπννήσιοι ,»πρεσβέόαν ΟΣ νΤές πρὸς ἀλλήλουσ' ου ; μίω ά ἀρλεὴ ολέμου 

πρεσβούοντός τινοσ' ἀπ λὰ “κ λάϑυνσλωμονίων ἰώ πρεσβυτὴς͵ ταῦροσ: ἐχυτιμὶ δις- ἀϑίωύιοσ'. 
ππρικλόδωσ. αἰνόας» σισυφαιμήδασ αὐρηποδάμου σικνωνίων δέ, διμότιμθ᾽ ναυκ ράντον. ἐϑρε- 

ἱερώτησ' ἀμφισῶρου. ὑσιδαυρίων δὲ ἀμῷ ἰασ'. ἀϑιναίων δὲ ϑραϊιεηὶ, δικίας ὃ ἠἰη ράπον. αὐτὸς 

ἰυλῆς τολμαιεἰγύετοΣ ὴ ) πόλεμιορολυκωκ αἴδεκα ἔτη οι τως ὑπρε ἐσβεία στῶ) κλέωνος ζώνης ὁ . 

ὀρίνεμάς ἐνιαυτὸν « υβύεηοιἀκὺς δων ὁ ἀρχεῖῖ ὀλέμου μινημομϑύσοι, ἱναμᾶλορ 3. ρλ" ἐπιδόξ, κ᾿ 

τῷ πολέμου ᾽ν» κλέωνα. Δαῤλρηῖ ὀλύμου ὀρϑνίω δι δύργαυβεσκι ἐσὸκ σοισ' ὁ αντὶ “τοῦ δγ τοὶ ρα 
3ασιδείκ γισινι οὖ δτιον,σ' ἰώ εἰ τιοσ' τοῦρν. Ρ' αϑιιπυήφων. τὸ πυγῇ ῥόϑον “πῦ'ι ὧν ς τουτί 

“υγὶν τῇ Κ΄ χαηεὶ πτιιίων καὶ ἴρῦ. ποσὶ τὐηζωμ. Αλλως. 

Λάθρα τύ ὧν κατοὶ τῆσ' πυγίσ τῇ τολατείᾳ, χειρὶ κοὺ πλατεῖ δ, ποδῦ. τῇ πυγῇ ῥάϑον ποιῶν.) 
λοὶα δὲ γέοιν πύτῳ ὶ , ἐχρησορ. Ππ γοκαλέντοι πιυρέχουσιν. ϑυτρυαίζουσιν. "δύο ρὼσ' δὲ τῷ 
προκαλοιίῶτοι ἐχρῆ σοί, 1 μά μᾶλλον σοὺσ' λακοόαμιον» ουσ ἐσσιδυκαοίϑμες τῆσ' ὀρίωνσε δεί 

ἊΣ δι πσιϑυμοτωσ. ὡς τοῦτον δένπποπξνά ρα δᾳ. γα σούν του τυ: ναλιπνεναίουέι δάσο 

μίχεισ αρκαδίαν, λαμβαψονπου μι δὲν »πιρτώξολ ὃν ἀλλοῦβιψξολ οι... ἣν αὐαμώρε. «ἀαὐορ 

μένι Ω πλεμῶν ἮΝ δ ἐενένν: Εν νὴ μιαρῶᾳ:. αὐήλοι ἐναντία. Γ ὃ ᾧ, “πῶς μιαρῶρ, ὁ δὲ μια ρὼς, 

σῶσ ὧν, «λιω ὁ μὰ τοῦτο λέγφ 0Τί αὐεμδεῶ ὧδ᾽ Ὁ τριώβολον αὐτῶν Φρονπίσεωκρὴ ποιήσω λαμ 

βαύᾳν «οὐ “τρί: ργιξόμθρος, ο οὔτε ὀάπὸ δυιεμδου,οὕ τεὸς ἀπὸ ἀδίκου πηριιϑήσετοιντὰ πράγμα 

Ν᾽ δὲ πὰς ὑπολέ σεις τῶ ἰωλίωνος, περὶ μὰ «γυσηκότων κρὺ μυλλύντων. . 



4 ᾿ 

Αςοριφεΐνους 

Ὑπὸ τῷ πιλίμον Σὺ ἀδὸ ἁρποίσῃσ ἡ σδεοροδοκῃς “παρὰ . πόλευν, ὁδὶ δῶμ 
ὠφοΐ 
ὑπὸ ΕΌ ΟῚ Υ̓ τῇ ὡς ρλέμῷ Ω τῆς ὁμίχ ἃ ἃ "πων ργεῖν μὴ ἡκαϑορῷσου" 

εώτων κακῶμ. Ἀγ» ὐπ αὐάτιος ἄμα δι είαν, ὥ μιαϑοῦ ὑπρὸν σὲ κελόνμ 

καὶ τὸ πὸ ἐιδέητ᾽ εἰς εἰχρὸρ ὅγς ἀπελϑῶν εἰρημοῦοι δαθινῳ, 

λέμον δολέρον γιὰ) ΤΩ Φαγῶν αὐαϑα ἐξύση, ὃ σεμφύλων εἶς λυ ελϑν, 
σινελῤμινοσ', 

μι ἐλέρφιι πο Γνώσωτοι οἵων ἀπεϑῶν αὐ ὃν ἀο ἢ μιιϑοφορῷ ὄχοκ ήου 

σὲ καὶ ουραίμαι ἕ δὴ ἡξήσοι δι μὺς ἀγροικϑ κατε σοὺ χὴν ἡφον ; χυδίων. 
τὰ ὁμίχι» δὲ, Α σὺ γιγώσιζ᾽ “νδὺ ἐξα πα ῶε οι ὀνφροτρλῖν “περὶ σεουυ δ. ΑΛ 

ΑΜΡΤΙΝ Κλ' θυκ ὅν δῳι νὃν ,ταῖν ίσελίγειν δότ ς ἐξ ἐμὲ δαβαίφν, 
Αλδ αν ΟΒΝΕΙ ῥδ οβηνοὐχς Δ Ἣν δέ μον, τέ ΡΙΗΙ ὁ τοῦ πλείονοι χαησοί- 
Δ λαμαγοῦ, Νὰ τέῳ δάμεξαϑε μσθις λέχς τρλλι πριοἱ τὴν ἩΡλ δα, 
υηρατοναῖην ΜΡ τα, ᾧ ἜΣ ̓ἀρήνκλύεν᾽ οἱκλέπε; εσὺ ϑεμειςοκλέ αὐγεφίζή, 

ὁς ἐγέησε τί τρλιν ἡμαῖρ μεςὴν, Δ᾽ ρὼμ ἐπσλχειλῆ, 
γοῦσ' ὅλος, ὅτι ὅ 

τῷ δίμῳ, φίλα 

Φρονῶγ' "πέρι 

αὐτὸν αὐρίκάσι πολὰ μεν. ἀλλ να περὶ σὸν “πὐλεμὸν ἀφρλούμϑρος, πέριε ρχίζνται “τὸ σεὶ παῖνουρ 

γθμαίαεἰς σέκε Χθνι ἐσ' σὲ ἀπρλίσοι κοὰ “πειθονρχϑι" Χ Χίφρα. «πινὲσ' ἀγριαλοίλαμαι. δὲ τ τὰ ὃ- 

ααρ αὶ τῶ ἐὑβὸ ῥασρίαν ἀλόυρα " δωρῆμναι ἡ σε υῖς νεογενέβς. ἱυνρίως δὲ, Ὁ ἀπὸ χλωρᾶς ἰερεθᾶς ἱερὴ 

νδιόνα ὧσ' σεμι! δδαλισ' ἐρθκῖα. χέρα δὲ ἔρηται παρὰ Υ̓ λέλϑνωι. αϑὰ βαῤῥέσῃ ὀνωρσειλεώπερθ᾽ 

γένω. Στεμφύλων εἰς λόην ἔλθ. πὸ προσομι λήσει “ἰσ σεμφύλοι, ἢ ᾿ παλησιαίσει. ̓σίμφνυ: 

λα δὲ ἐἰκάλου ἐἱ παλεῖμοὶ, τῶ ἘΣ ἐλαιῶν ἀπο-πιέσματο. πεθιπύσματαδὲ τῶ χὰ ̓αμπιλῶμ. ᾿ 

Παρικόηου. περι ρου ὑλυμαίνου. ἀπε ὁ μετωφορᾶσ τ σπερακϑοΐ οὐββων. τῶ σ᾽ ς ιρὰ ὀρνέων. Τ᾽ 
ὡσ’ δὲ “ὸν μιν Ὁ ϑραϊθυομθων ὁ οι πυλ ίμοι  μιοϑοφοραὶ ἐκάλουν ̓Φεδν οἷν, ὅτι “τὸ πολέμιον 

ἀπδλα, ἀγντο, ἐ ἐπιγνώσονται τίω βλάβίω," ἣν δια τῆς μιαϑυο ρᾶς: αὐ τοὺσ' ἑρλαπ εο,τσλείω τ - 

γα αὐτοὺς χιϑὰ πουραιροὺ μϑροσ, ὧν ἀπολάυειν πδυμδανο  ὀρλνίω ἀγοντεσ. ἀγροος δὲ οργλά 

μων. τραλὶς δὲ, ψέφων ἰγαϑθων καὶ δΉι ἀ τοῦ φορρηλδῥος. Ογοροτελῶς, πάρα ρουν. κα 

““- ραλογζῃ κοὶ παρα τσλανᾷρ, (« ὀνειροπολᾶσ. ὀνέίρους ὁρῶν. “ὁ δὲ ὡ ὦ πόλις οὐξγονό ἀτ ὁ τιλέφου 

οὐριναῖδον. Ρ̓ δ κλύωδαλέγφά ὑπὸ ὃ μυδείας, Υ̓ δὲ συ ὺ δεινΤηϊιῶς. Ἐπχιλῖ. τονπίρι λελε 
μὴ ἐόνστον. αἰνή τωι δὲ διὰ τούτον τίω ἑσορίαν ϑεμὺ εκ έους δπιτέω “πὐλὶν ἐπεί χεσεν: ῶ ταῦ ; 

τίω ,πιρὰ, ενώμνν μὰ “σελ ποννησίωμ ἀπο τήσοισ' αὐγύσ. Φα δὶ καὶ ΞΖ Ἢ λαζουοθαμορνων μαϑὸψ- 

στῶν ἔμ τεῖ είν 2εοϑνα πὲς ἀϑήνας νὗ μὴ ἐππιτρ ἐπόντορ, καϊαϑρατηγέσοοι Ῥμϑεμισοκλ ταούπὸ το 

δέξαι τοῖς λαμ εσαιμιον! οἱσ' ὅτι ἐπαὶ τῷ] κοινῳ τῆς ἑλλάδος συμφι ρόντί τεί χἱς οἱε δ πίω πόλιν. 2) 

ροτονιϑεῖς δὲ πρισβφυτὴσ'. τοῖς μϑὴ ἀϑηραίοις ἐδυίωον ἐντολὰὶσ' τειλέζεν “πάσηι αὐονο τώ 

πολιν, μ᾿ Φερομλμουσ' ̓  βϑπε ἰδῆον μὰ τε διμοσῖου τι γὲσ οἰκ οϑομιη μὰ τοῦ. τόϊσ' δὲ πρεσβέυ: 

«τοῖισ' προσέτοιξε, βράδι) ὃν ἐλθών ἐσ' σπἰὼ λαικεδλεὶ μόναι. αὐτὸ σ᾽ τ «φικ ὀλδροὲ ἐκῶσε κοὺ ἡ» λώ 

οϑύρα, μονΐων ἀλιούτων αὐτὸν εἰς Ω κοινὸν πιερξιναι. κοὺ λίγον ων χρλζων ἀφικῆμι, “1 “δὴ 

πρῶτον ἐσ τίὼω πα βϑυσιαν ὑπερυτίϑετο ζὰ πρέσβεων. εμὴ ποῦ ἀσφαλὲσ' ὑππόρχει αὐτρῆκοι 

υὰσ ἐγολὰς λαβόντι, μόνον ἀπιτσλν ὗσαι γίω πρεσβέαννὴ Ἰσριδλονὶ ὅτι μήπω πιρεγϑογτο . 
ὡς δὲ 



ἵππεισ' 

᾿ Καὶ πρὸς τουγις αὐ ισώσῃ τὸν (με ναρός ἢ προσύμαξεν: ᾿ς ὡς δὲ ἐχεύνοσι ὩΣ 

ἀφελωμτ' οὐδὰν “3 ων ἐχϑς καινῦσ πωρίϑηκε;. ἐῶν δα Δελές 
αὐ χα ᾿χιὺ ω ͵ Γ το, οἱ πε ἐσβας 

Συύδ᾽ ἀϑήναὔους ἐζη ΤῊ σοισ' μι" ροΊΡ λ τοῖσ' εἰ ποφῖναι. ἡὐβοψέθος 
Δικ ΤΕΥ λίζωνφι χεναεωσδῶν ὅϑε μι συκλέ! αὐτιφερι " δὲ “τῷ πεῖ χουό 

[υυχωρημοτυσ' 
Κλιδυκοιν ταν τ δειμὸμ ἀκύφμ ω ὁ δῶμ: ἐσλμ᾽ τὸ “τούσου εξ κα ἐὼν 

Οτιῤσεφιλῶ νΔηνπροῖ δῬσίδνι μὴ σις ρθολλετρνυρα. μον!οισ' ἤγγελσ 
ε! 

Πολλῷ δὲ Ῥλιώμε χὺμ ὅν ὅν νῦν ἐλελήβάσ' ἐγὰ ἐηφὰὉ τοῦτ τίτει 
ἐνλν λοιον 

ὅν ἀϑῆναι, πὶ 

Ρελϑὼν ἀπεῖιθον αὐγὰ σ μὲ τα χίωσ' “πἰσενον τοῖσ' βουλομένοι εἰσ' ἷχ βαν κατωφσοι τὼ 

“πθλιν. ̓ἀλλίπιλεξα μους αὐτῶν αὐδρασ'ρὺσ δὐγοϊᾳιοὺ “αἴτει διαφέροντας, ὑαῦπ] «σ᾽ ἐκ. πίμ 

ψαι. κί Χ'! δὲ τῆσ' ἐἰκέίνων πιρρουσίασ, ὅμηρον αὖ αὐτὸν καπεπεγγέλλετο, κάνντωι νι ὀἰωτι ́ 

μα χεόνουΐ μποιῶν. πειϑέψτων ὃΨ λακ «δωιμονίων κοὺ τοὺς μάλιςοε ̓ διαφέροντασ δύνοιος κοὰ 

αἰεὶ μ᾿ »Ὄ»ι τῶν πιμγα ν τῶν "λάδρα τοὶ σ' ἀϑαψαίοισ, προσέχα ζε μὰ πρότερον τοὺσ' λακεσὶκ 

μοήων αὐρασὸ ὀπίσω σποίλιν ὑλθέν εξ σα πρὶν αὐνήψτε οὲ "»"ιὸ δυμὴρ ΜΡ: ἀπολύσωσισπελο 

“πινάσιον. ἴσιρ οι ὃ γθεμα ὑπερβαλόν ὃ γε λέγ, τοιοῦ τὸν ὅδιν «δετὶς ἐπποιησε μιε δὴν καὶ ὃ λὸ - 

κληρὸν ἡμῶν τί πόλιν «τε (λιτὸν οὔσαιν: Α' ὅλως: 

ἐπιχεελῖ. δὲ ἃ ἐπιχειλὶσ γε μιᾷ ὃν λέσται κοὺ μὲ πλήρισ. ἀλλά πομεσον «οὖν! ἥετωι ἢ ἢ, 

δ αὐτο τίω αἰλην κα ὑπείχισε. Καὶ πρὸ τούτοισ οὐρισώσα. κοὰ πρῦσ' τούτοισ αισο -ὸ 

πολοέχούσν. εἱπποιξεδὲ Ὕ ἀρισεῦσι πρὸς τοὶ ἐπιφερόμενα, Ὑὸνπειραιῶ. κοὺ ὃν σειραιᾷ 

γα ἐπεί λισεν. ὃς ἀπεῖχε τῆσ' πόλεωσ' φοὶ δ) ουσ᾽ λέ ποῦ ραθάλαανῶν. ἐποιξετὺ εὐι τώσει πρὸς 

τὰ ἑαιφε εὐλϑμα. πρὸ ὃ ἐπαφέρο Ὁ ὁ ἴλθὺς προσέϑακ ερ Π ρσίμαξε. προσέϑεκ "προσεκ ὁλ4 

λῶν μαῆεν ϑ λίγιτωι ανα μενοι! αφυρᾷν κοὺ εἰσ' ἐν ὁ σιιυάγῴν. ἐξῃσ ὁ ὃ μαῆεν, προ 

σήνεγακε: (δεὰ πρδειρηκ ένα ρὲ σύσε. εν  ἥϊεται δὲ δὰ ύτων, τῶ ὁ μακρὰ τείχᾳ παρὰ τοῖα’ 
ἀϑηραίοις καλού μϑμα. μακρά ἐ δὲ ἐλ ἔγοντο, διὰ τὲ ὺ ἀπὸ τῆς πόλεων δεν εἰκ, εἰν ν μύχει το σειροαιῶσ. 

Α λρῃ Ἐμιπόριον ὃ ἐρ ρό ως “μὰ ἀϑηναίων “πὶ ρὰ τῇ Κ᾿ θαλκῆι " κόλϑμοσ, ἀπὸ πέντε τῆς πύλεως 

συμέόων. ἱχοῦς καινουσ. οιοΨ ἐκ δ) “πειροιῶς ἐπούισεν αὐτὸν ἰγόνασ ἔχειν. ὃν ῷ πειρονᾶ 

ϑεμιισοκλῆς προσέβαλλε ΤἊΝ ἢ πόλφ. Ὁ) δὲ παριϑηκα, ἱπροσίθανε “προσεκ ὀλισε πὸὶ Μακρα ἐ πεῖχε. 

Μικροπολίτισ. διὰ τίω ἐκ ΖΦ πολύμου τενοχορίαν μ᾿ αὐαλωμεΐτων νὴ τίω ἣν» ανδρῶν σοὶ 

γι». Διαλίζων συσέδλωμ πὰὶ τεῖ χϑ. διὰ γκὰ δὲν πόλεμον κοὺ τοὶ ἐκαὶ τοῖς εἰ βεκηραλαο, 

ματὰ πρὸ τίω δὰ αὐνοϊρῶν αστάνιν σιωέσειλαιν τοὶ τείχν. 

Κικξνον μϑν φάτ “βωρράκισε γοῦν. σὸν ϑεμιροκλία ἢ δῆμος. Σὺ Αἰ ιλλόων. σὺ δὲ τῇσ' οὉ 
πρύϊα ανείῳ σι τήσεωσ' ̓μετέλεισ. ἑκαλοῦτο γων ἀλὶ (Ἀλενοί τινθν’ κριϑοιὶ εἰς διηγοᾶς αἴτια. 

Μὲ σκέρξολλι ΑΗ ἐλοιδόρει δηιλδι δ καὶ κῷ τομῶν. «κῶχωι δὲ νῷ γ λέξις, αὐτὶ τἐρ μὴ ποὶκιᾶλε. ἢ 

καὶ καλλίμαλόσ. σκέρβολα μυϑήσειντο: Ἐγκρυφιάφων. εὐμφωλθίων κεὶ ἀποίι ρύπων. ὃ 

δὲ λέγει τοιοῦτον ἴξιν. ἐλανϑημές με ῥειδγουργῶν “πιθὶ παῦλιν. ἀπ δὲ “τοῦ ἐγερνφίου αᾧ τον με 

τγθοχι ἐψιδὶὴν γα σρὰ κὸν: γκ ρϑπτων σέχυΤον- : 



ΡΞ -" “ ΓῚ ἈΤ' δι - εἰ ε 

κἀς κενόν. ἀν τίξελακξε κόπεῖς κὸ 

β- Μεαροί τευτος ὧν πτει πὶ ὅτριν - 
Ϊ“ρασα 

» ΜΈ σαΟ, .-" ΞΞει προς: καὶτ' ἐποῦν! ξεν 
πὸ ἤκεπτες Νὲ τίς δα μνν ἃ μὰ ζῴη, 
πιτῷ -ἐλε ΄ »..- Δαιξεῦκεσαν τὰ μὺτὶ 
.πϑάρλϑα 

Ὑριίννο, ὅρ δὰμές ταρελακηκῖρ ὦ κεὶ χει σεύσατιτθ,, ἀταῖσντι δες 
γνλοιλῥαν γκνλέ των  Ξενας καὶ Ἀσασο σα τα λεσπ. Ξει και τον ἐπα ἥρ τελέαν ἃ 

πεκλονπος τῷ κεπεσειξ τχειστο δεν τα ππῖν κῷ τὐαεοῖν «ΓΑ λέτε χω ταῖς .-- 

λααξάκου πιῖσὶ τ ὅπα τος πεῖξεν αιῖεα ἐπ 6 αὐτὸν τὸς εἰ ά κεν κε κω λα. ἔξενας 
Ἀπαβαλῷν πιῖ τὐτα ὅκα τας Κα τος ταί .Ξ8. εἰεπυς ἐκδεπηαα τοῖς Ἀγαυτεσυ 

πλιος δ λάξκος κὼ ἐφεοῖοα. μενα ϑιὰ ταὶ ἐετετε, αι σ:} πατεῖς ΣΞ ἃ δε μέτα, 

Ἴλβελατ ἐπϑς. ραν μξλάανσ τε τε ἀναρ κασπια τον: 

λὲς σεγα ραύσατυ. Ελαπαῖζας Δ.Ξ 2 αυαλαρτιασν ἐπ σα τε, οαὐϑδοσααβθαν 

ζαναῦν ἀπὸ αὶ τ πλατοτέσωι Ἀεζθια ξι κώπας, ὅτ τ μελ σὶ αὲϑων τρια σία τς τῆς 
Ἐξ ων. Ὁ - ὥς :τῷ ϑστάς ἐπε ζεται α τόν ματκρακά δὰ κλαοως Α τῇ κει Ξ αἰ «πῶσ, 

ἢ - » δ πν ἦν κι " κα σᾳ- ἡ ἌΡ -κ 

ς--Ξλεκξένευ. πῶ τ δ επξ τῆς πράσα ας Το ξαφα, Θ,λ. αν εξηαιεσυ κα κύως-- εἰς -ὅσεραν 
ἀπετοσαοις ἐπτέσο, ταῖιστεξαν οἷν παι ς 5 ἐξιεῖ χε σαι τεατιημεῦτας. κει 
ξιυλδίσαντος δ ελξίονας ἃ Ὑπξηπ , περ οῖς ̓ξυ κε χεσπεα ες» Ξμὸν ἐπα ἥξρας κὐδολσ 
“᾿ς «4. πἰἰπδαα πέπιπειν τ "ἰε Ἰξύπα ξεν κε ἐπ θοπα πε ξεξαν 

λϑίιβμᾳ, τεὶ ἴωέντ τῇ Σ ἡμπλες ἃ κατα γε εῦντε ς εἰδὲ δνας ποτε παιδεέῖα, ̓ ξὸν τις ἃς 

Ξ-- ὧὐἹ 



ΑἈΝΤΙΣΤΡΟΦΗ:-:  αὐὸσ ὧν ἜΣ πελιδιι- 

ὃ πᾶσων αὐἰϑρώτεις Φφανθσμεσον φίλε μα- ἰαὰν ἐτεγδρορϑῥεςδὲςτί 
ἐμ αλασίας, δι . οὐδέμαίτιλι ̓ 

Ζ"λῶσε φλεκλωέι [ας εἰ ῥῶ ληρίσεις, γευτοςτακλέων, 'κὼ 3, 

Μέγισοσ ἕλλάψων σεν καὶ μόνος καϑεξέφ, κελθυοῤθῥουὰ παξτεῖςδὲν 
, 3.» ἐμέϑράν, πριρελθὼρ Ταῦ ππέλᾷ Ἔν μρμιαχῃ »πᾶρξε ἐν Ἐὶ ΠΝ μυτα γνῶναι! γι ἀδίω εἰς 

ἢ πὲ χόμα: τὰρ τέσ» σέων τονὼ περοίβων: ὑείσεν. ἄσειψ πυὶ ϑδαῦο, 
Καὶ μὲ μεθξς Ἶ ἘΣ ἐπεηδῶσει λαξὸρδέδωκ᾽ . τινὲςτοὶ μευπυλίωιζεν ἐ τὰς 

Κατεριέσει ξέςπων, πλερσίχον “τοιαύτας.  ὠ ΡΜοῦντεσ.οὐ μία αλλὲ χρὼ 
4 δΐν τὸ κἢ αὐδρ αὐδρες’ μέπτυλι - 
κλόυκω δ χιϑὲὶ ταῦ τῆ σήπτω ταῦτα μα βνηρσε δῶ: πότ παρα μας βας πεεσβέ- 

ἐμοὶ ῥ ει ἀρ ιρεψονριξερέργν, ὡς τ, αὐάβι πα στο πτείθουσιδεα 

Α͂ ἡ ταξάποιν τοι σρὶσὲ ἐμοὺς ἐλέφδι ἐπέςομὶ 'ζ{ν: πέχουσ ἐπέραρ πέμυμω 
ἕωσαν ἢ ᾧ Τῷ ἐατίδον εκ ξυλζτὶ λοιπεύμ- Ἐμὲ εἀπεφρθύουσαν Ἐρλ 

λέρετι μηδὲρ δαπτάξα ́ 

μὰ πρότερον ὑπετελρῦῥων. πω ἄνεύτασ ΓᾺ δϑυπέρασ᾽ τριῖρουσ τῦσε, ἄλλι Ξε 5 

γπαλτι τῷ “ἄροιύπεχίει προυξέψαρτ “ποῖσε: »ατϑν.5 πὶ μὴν πλοῦν τ χελσααϑοιιπροῦ!ς 
μας ὡσ εὐ τάῤπεοτέρανξυὐγαφεάσαιον. ΡΞ “τεῦ δὲ ἀν χετσὸρ πλύρτις πραημα,εὺ τπρὶσ᾿ τὸ 

ζπαλίσεσν ϑξαστει, »σαύτε τὶ τάυθρεσίαν ἘππΡΎ πονλΣ, ὡστεεῖς ἔφϑεκατα παλϑίσοοσοε 
Μ περτέρειαῦς, Θ δχέρελαξε: τα τ φυλάει. ἐκϑρίω ἐπειαττλ ζσκινᾶα τεσ κὶντ 

Δαόσο ὦ μι πυλίωπτλθορἀ ποταύτες εὐνδασρ: ποτὲν ἀριδεῖξᾷρ ὁ ΞῈ δερορελφενι λεχαστας 

πέλεν αὐτὸν ἐν ὁμότωτα ὅγε ξαάυν δε σρόπεσον ἤφοῶ λαβῶν πλέως μνάςμ ἤξας 
Ξ μπολίωαίον Σακλέον μι βέν ππραεοσ δ ἑπλάσετο αὐ αἰὲν ὀλαφονριε ἐσπειδὰ ἐκδιθ᾽ φισιναῦ 

ἐν ἐμάξειῶς τα ἔπ. Παπρε: αὐοισβεπελῖ, Θάσϑεδισ οὐκατ ἼἼαιψτοῖσ αἰα-ποιήτοις εἰσ ἰαμις 

ξπὲ πετράκετρεκαταλατις ἱπαωναίετεια ἐς ἀδὶ πρῖσ' ἀππηθέσεσι Ξξαγραφθ'ὶ ρα 
κρετρτελε; ταίου δ πὶ π Ἰξωνενθοια τοὶς τα ἐπ “αεῦτα κλαύσαἰτιοςοφἰιὐὀλέφασιν. 

Εἰ Κτοὶτις ΕῚ ἀν πέλες οναστεούμθρθ᾽ κυ ἤϑαμόρες σε τἰὠγραφίωχοὼ κατογοθι 2 

“-ϑπ το καταρεία χείσι. ἘΦ συμρεαίχαντ' ̓χρξάσ ἐπουξεπεερὰ τὶ αλα οἰιρατείρ 
παα κϑιυτιτας καῦ ἘΠ ὲ μιαύτα ἐἙ ἐχεν ᾿ ὑποτελθς φέρον. Ἐρχίσε «οὐ κι τὲ δὲ σείων. διονόια 

“σείους αἰ πορ53. Λαρίω ἐφορμίω “Ἀξμμιαιὸς Ξελαις ἐσ. Κατερχίσειὰ σικήσειστῷ ζσεαυσ 
παρλθρέςίχον σωμαῖχων ̓καγυτὸτι β Ρ ἐτωτα γρυσπέστνς ταιρίασεχοντο εὐ τέ. Οὐκῶ 2. 

μρσν ταῦταυνρ ἐξέ Ὁ ἐν τρόπιν, ὡσ ὑμῶς φατε γὼ περοσϑυκῖτε. Μὰ δὲν “ποσει Ὁ ὅτι “τὶ 

Ἐτιαὐνας ἐπ αὐ τας ἐνὸν τῶν τῶι τῶν ππίων ὦ σείων ρ. παρα! ἐνὸν “πσεισῶνα ὃ ὀβίρισιν. 

ΠΟ ς κρραξ τερῆς μρβδαρας τ »Ἔ καπμου. λέων ἐ ) διαξαλλωνμὸ δὲ φωνίω ἑαυστοξ 

Τῶν ἀαοίσων ἤρε ἐκ πύλου ποέλινὸ κλίων τὼ Ξξὶπύλορ ἐρυδλέξ Δ σφαίυ περι - 

“ἘΜ Ἂ» ἐἰχμαλώτορ.ἢ ὯΘ’ δὲ ἰώ, τ᾿ ἐπ- 2 “λέμων “πλα εὖ »ς ἐρδις αὐατιβένεξι. 

ἕο ὥφων» “εκ έτοῖπο πίλου μὰ  σφαα τερίασ' ὅπλα, πῆ αὐέρεκα 1 σθεθις γ κήσοισ᾽, οὐ 
δὲν Ἦν τ ρθε τιλμήσει ίματεμοῦ λέτῴν. 



Α͂ οἱ ςϑφανουσ: 

Λαβιιὸ γωοῤδέσνκας, κα Αλνέσίδ: ἐντοῦσ εἐασίσὶ »"Λαξίω δὲ δέδωκας 
πσεαιυτο, . διον ἀφορμιὼ 

κατοὶ σοῦ κατα βίασ. ἀ 

πὸ δὲ 5: ἀασίσων τίωὼ ἕω ́ 

Ριὼ ὦσιν. 

Αὐτοῖσι ηρὶς ππῤρπηιδι «σὺν 

αὐτοῖσηκὶ φὀλάνοισ: ̓έραοξ, 

Ουπέροϊχρνεϊπερωιλς ηὸν δῷμομοἐκπρονοιαν, 

Ταῦ τοὺς ἐριϑοιὼ“τοῖ. σὲ “ΤΟΙ 1σππθρ παξιναινοατεθην - 

Α ἰλζοι τοῦτ᾽ ὦ ἡ δῷ μεμηχάψημὶ νἢ γσὺ βὅλᾳ» 

Τὸν αὐδρακολάσοιι σου πονὶ σοὶ Ῥὗ το μὲκεἰν). ; 

ὁρᾷς γδ)ῥαὐτῷ φἼφοσ.οὶ ον 587 βυρσοσῶ Λῶι- 
ἐν ᾧ τίυ  ασίσὶκ. κατίλοισιν 

ὃ ὁ καλόται ὑγαν πϑιφυ 
μὲσ ὴ Σσοιὴ οἱαυὶσ' “εινῶτο 

ενϊελιίεῦς διὰ τογπὴρ παι. 

Νεανιῶν. τού τουσ' δὲ στοιοικὅσι μελιγηπώλαι 

Καὶ τυ βοππώ λανυτοῦτῦ δῷ γε συτκεκυφ ὅσ. 

ὠτεϊσὺ βοι μῆσοιεο, κὐδλεφας ὀξραει 'νδω, ὁ 
αἰὐοτίϑεστεν )ταὶκ Ξβορλέμ, 

δαλα αὐλρρόχθγ ἡ ἧγα μὲ Νύκτωρ καθ σασοιν ὶ αὐ τοὶσ' αἰαυίδιισ, ϑέον τίς 

ὑγροὶ μωφίχωσιναῦτ χε 091. Τάς εἰσ’ δολας ἀλούτων αν ὸ κα τοιλοί ἰὴ δ , 

μυχόν Κ )ορατειπμιααπι Δ διμόημοι τούλασ.ξ ἐλθυσί »» πύρποικας, ὦ πύμηρε , 
νργεμαΣ ἢφ' "σύσημαυτο 

ξιραλεμικη Ὶ φάλαγξιυ σον ἰκὸ ρος κόππτουχ, ὄνον ΚΠ] οἰτοο σσιδμ, ε 

ἊΝ φὶ-πλῖϑ σνταὶ οἷ ποῦν Κλιδοοιμόνιε μὴ τὴ λέ γὺ} τὸς [ϑειμήδοιηθῃσ. 

" ἐπεφ᾽ ὁκλέωνέ να ἔχιφε 

δὲ σμινέρλρ μϑὸ αὐ, 5.0. 
πίω πολιτεία. Συγκ εἐυφθη ̓σινυλθόννανὶ τῶ ὁ μοψοοῦσιη ἑαυτοι ἡ σιρὴσυμπνίουσιν Τὰ ιν. 

ὁμονοοῦν αὐτντοἸσωινι Ἀϑὸγ τεσ αὐτελσυμσπνίουσν. βοιμιήσοο, ρηϑεὶ "{. ὀριμάιϑαιβῥηδὺ ὀρήζοιθεω 

τρλαπειλῶν. "ἦγ δυτισιροὶ ἀχονάπυτελέν. ὧσ' Τὸ ὑποὶ τοϊϊστπολλαῦῖσ' μύλιισ ἐρυμω βδϑρυισ 

μιᾶς ψόφος ́  ̓αδοσ' ἐλαύϑανε Οὐβφροκ νδα οι ἐδ ὄνομα πτοδν ἃς φίλῴ διωπέιμ. ϑελήσεις 

εὐπὸνοβοοραίει ϑῆμαι ὁ ὃ δὲτρόποστοιδηρς το βοσρακιομε. προελεεροτονᾷ ὁδβμθ δοραιν" ἀσφέ 

φων. κὺ ὅταν δὲδν. ἰφρωδῆι τὴν σαν σιν ἡ ἀγορὰ, χρῦκαπελάποντοξισυ ϑοιδέϊια “δι ϑνο θσιόμτες ψι 

φυλὰς ἐτίθεσοιν ὀρρακομε, τιϑοντεσ' τία) αν ὑυϊγραφίώ. ὑπερο τοι δὲδιτε Ἵ ἄρχοντες. τοὺ ἡβουλι. 

οἰομμαϑοντωνδὲ, ὧν σλῶ το γιίοντοριμὴϊ λα οὗὐβακις σ' λιλίων, τὸ “τορ ἐδοιωδεϊι αὐ μὲ ρϑμσμετος 

εἢγαιφλπύλιωσ ὦ Εἰ δὲμὴ ἡϑυοϊὴρ “βακυλίλια,οὐ με ͵  ἀμτ οὐ Αὐνερ ὁ ἀϑίω οἷοι ὠφραίιοφὸ μ" ὃ 

αὐάιοὶα ργθίοι κοὶ μιλήσιομηι μεγορᾶσ. εδὺρ δὲ, οἱ “χέθινδοε το ππίντες ὀρρα!οίϑησι, ἀριςά ́ 

δισκί ΓῈ “τῇ ἢ ἀδιλῷι ἐλ'σινίκν συγμιονμνθε!τ κϑὺ δγαβλιϑὲσ' πεθὶ τουδὶ ἡ πολίτας. δυμιικοκλῖσιϑου 

κυ δι δισ' «ἀλκιβιωδασ,. μέχειλύπ βόλε, ὀργαί σμί" προέλθων, ἐπα ὑ Ξίκαπελνεν. μελύσποεί, ἔσομ 

τοσξρλνόμῳδγ ἃ τὰ ϑένφαντεὠγηλρν δῥίω τὸ Π σανίων μίαν προ παασιν ὕξερον. κἀροξύνωι δδᾶ 

Φ ὀρραίκ!νδακρὺπεῖ ντωτὰ τοι αὗτοιϊιλ ποι ἂσ' παοῦρϑραι. δαφέρ δφυη, ὀρραίεισμδσ'. ὅτι 

»» δὰ φυγῆσ ἁλόντων, ε(ἱουσίου! διμίθύοντοι. Ὺ»» δὲ ὑρρακισμῷ ἀπκτόψτων οὐΐι. ἀφο! ρέντουι τὲ 
εἰ ματο ὃ ὁ δέμιθ.. δ. τοῖσ' (ϑῈ γεόμοσ οὐδιοίκψυ τωι (Δ τόσο δὲ φεύγοντες οὐδέτερον τουτωνὶ α 
λοισινοο ὁ και ονέξος τοι δὲ Ὅρ δέμῳ ϑοίεούμτισ “βωρρακίφομτο κασιδιιἀζον,». ὀσρουϊιοις γε 
ἐγρωφεγ"» » ἔνομα σοφϑζομόμο. Εἰ 1σ' δολαῖσ. “τὰ μεμνς ὥρα πος ἀποϑήκασιβναλαβοιον 

Φα Ντ. ἀθρβολάσώσεϊίλ ἐγτ᾽: χ "'ὀρθοχ! ̓ν ἵλεν "γι ἡ γύπουό δὲ ὥνάσίβαν “ ἱρλέμιον χεισ 

ἃ πὸ παν “ ὡσδίον τῶσ'ανατιθε ΜΝ 1 «ασήδας,μιδυχεηνηέρ ποι ὙΠ ̓τομὶυβορωντοῖσἐπιλειρα 

σικα τοὶ τοῦ δήμου ὑβὶ τοίμου χευσικοϑε τοῖα σσῖσι. ΚΚ ρουσιδημῶν, αὐπ το τοῦ ὕκρβοντῇ θουλῇ. 

ἐλνμμῆνον 



- 

᾿ 
ὔ 
΄ 

Ὗ 

ὶ 

[σππεῖσ' 

ἐμοῦ »ϑὲ ρήσεν Φίλοι Ῥὲ ληΐον᾽ ὅφτῖς ἐς ὧρ, 

Ἐσικυσο τοὺς σευνωμιότοικ.καϊμιοῦλέ λιϑ' ἐδ 

ἕν ΤΗ ᾿ πολᾷ συνισο ἀδιρον. οἐλλσϑέως κεκραλα: 

᾿ἀλιόπορ κω οἱ τοὶς ἐ ἐγλελφεθερω (δ οἱ “πόαονϑατ" 

ὁταν αϑῥ ἡ ἡλί μμηκα τοις. β.λαμθαψουσιμὖδε γ 

ἑαὺ δέάνω τε ̓  καίτώ γὰρ βόρβορομ κυκώσιν, 

Αι βουσί, δισὺ λαμβα ἐμά ἐν τὰν πόλινταραῆ "7. 

Ἐν διὰ πέμοι τύσου τον σύ τα πτοσουῦτο πωλῶν 
“Ἵ ᾽ 4 ͵ Ἁ 

Ἐσδωκ οἰ σ' "δι “σουτωΐ γεκοι ἥν μοι σὰ ροισιουυ το 
Ταϊσὶ μοασι φασι ὡν δυνΖδῇ τα μοὶτ εἀπῤλλω' 

αλλ τψωκας οὐρδϑι. σανηὸν δυο ὮΝ; μὀλλέγωσοι, 

Ζόγος πριοίμϑρς ἐμδάσωμ, “υ Φοῤ Γ ἥδωμι 

Δινκρή νωσ' ὅσον γγ ̓ῷδον περὶ τὸν δά μον ὄντίριςον. 

Ἑυωνού σρεσῦν το τῇ ἢ πόλι, ΝΣ γἱ σιδοικ τ κοισιν, 
Κλουδενὶ ἣν δῶτ' ἐμιοιδοις Ῥσουτονι ὶ δύνα, 

ἕμξ δὲ μὲ μνείαν ἔχειν ὕσωνπέπονθοις, ὁν Τισ' 

ἐπιυσοι μοὺς κινχ ϑιρες: ῥρχρύπονἐβαλέψασ, 

Α ὑλλιδυκγμσεδῇτοι ταῦτα δειμονν 57 πρΩΚ ΤῊ ρῶν, 

᾿αῦ σοί τε ρὺν κινημδρ δὲ κὐκοϑ' ὃ ὑπῶς ἐκείνοι 

υχιφϑονών ἑ ᾽ ἐποου σοι, ἱναιμηρ ὙῬρες γένωντοῦ!. 

Τδτονδ' ̓ ρῶν οαὔϑυχι τῶμος ὀμτο ΤΗλΙΚΟΎΝΙ, 

ὀυπών»τ' ἀμ μαφρῖλῃ τὸν δόμον ἐξ! Ιωσοίς, 

Χφμοδμ δε δ μησοσοο λλ ἐγώ σοι Ῥυ νὴ δύσι μι 
Ν ΄“ ΕῚ 3» ! 

ΔΤ οι στορὶ ϑὲ μισοκλῆς ὀπσώ ποτὶ ὑπύνοησιν. 

Καί: σοφόν κακειν᾽ ὁ πεῖ ρους! ἔμοιγε ἀϑώριε 

Ουμέϊζον ἕναν φαΐνετ᾽ ἐξόδρημα οὖ χι τῶνος - 

ὑλυμαῖν ἐλ νδεμιονώστοξ 

ρυσπϑαίς ρυῦ Δ) τῇ βολιῖσι ὃ 

“νακ. ρουσῦμϑμον,μ (ζον .ὃ 

Δ ἀν δ᾽ ῶρι Πομϑξοισππε 

Ρραλογζομδμων. κοὐ ϑακρέ 

συιοϑὴν! αναβεγαικα “σ 

μιρουσιν “βαπίτίω ἐκ - 

“ποργιλῦν. Ἐντῇ πλᾷϑυ- 

νιϑοΐ (ὅρον οὐδὲ μϑβικωτὸὶ 

φδὶ πύλεωσ' λοπϑο ϑμων(ἃ 

ὁμοῦ σοι ῥϑῥωμ. 

Κα σις κατοί σοι σιγνλαδιιον 

οὐδέ ἢ ἡ ἐσπειδιὰ οὗ ἐὐγχίλά 

μὰ δωυου μϑροῦ, μεθα ἐν 

πξιλυὶ εἰσίν. οἰοῦνθη ρϑνον- 

τσὶ ὕω φάοντεσ,, ἀπ 

γρϑύουσιτοισέγχελο.. 

Ζεῦγοςπριοίμϑμθ. πλέον ἣν 

ψοιον δειξε, ὑπιδπρι ἄμε 

νθ΄’ ἔσίνκον. δὲ ἴων πρός 

ίκα, ἡδὰ σιυκονιουδ ξιτι γεῖσι 

μονίλει, τῇ ἢ αὐλ γαοιζ Ὁ). 

Ἴ οἷσι δχιατύλοισιαρθῪ μὴ 

ωἱ αἰ φνσΎ ὡντοὶ σ' ἐμέαδαα. 

ἁμαλίδηρεδακῖ ὑλοι: ῬὋ 

ΔΕ, ρ᾽ δια μλκλέηη 4ν. 
Ἰῤνγυή ὃν ἐβαλεφασ ὁ εἷμα 

αὐτὶ “τοῦ ὁ πυχλνφλπορνεὶ 

εἰ σ' δβαλέμας. πεῖρα ἦν 

εὐτόϊσἴρμυξι βύ ὑπον ὃν λι, 

» 7ισιγρύς οἱ δὲ γρϑ οντινιὶ 

ἀκ ναι ᾳ δγαιβιαύουσι-ῆ “ 

ἀλμαλακ ἐφ γοδναβαλ 

λο Λϑϑων ὁγρῦή σ᾽ 

κα λλως ὑγρόγτιναια ματα ΚΣ ὅσ δὰ τί δὲ ὑγρότωτα τῷ ἐταιρείοις διί οΣ "ξον.ὁὴ κλ ων, δεμια 

γογϑινβαναγναν Ερλἐπίθηκ..τίωζυμίαν. Γ ῥηκτοῦν ρῶν. πρωκὺὴν ὦ ἀῦντα ρῶν ἥβι πορνδυοβόμυρ' 

ἵ ναμὰρ ἐϑγρϑο; (ἀπείρατοὶ σοι σ τοιούτοισ' ἀγορθύφν. δαβαύᾳ δὲρυδὶ Ρ ἡτο ΓΝ ὡς τοιούτουδ. 

ΓΑ μθιμαρζλε. “λεηθι δῶ τοῦ ἱμαπίου. (οἱ δὲς, ϑονληι οὗ, Αἰλλωσ. “Μικροῦ Δέτωρ! ἀκδν (ὧδ κοὼ ἑτερϑ 

μοϑφχαλος ῦ ὁ δὲ εργκῖθο τί μἰωμαοχαλίωξ Ρ̓ ̓αΊΠ ον. Αἰ γλωσ ἐμ ασίρωθομέλοντυσ χειρί 

δας “ :μακρὰσοαλλὶ ἕως ΞΡ Ἢ μαριλων. ΑἸΔᾺ εώσοι υἥλυσιγραφη. δέω σι ἐγραυτρ, λὶ τώμοι.. 

Οὐμζονόραν 'φαῤνῖ) Ὁ ὁτί συδίασ' δόξαν ἀπηγύγικα τοὺ δυμιφομ. λῆς, σριφφίω ἐσαισάίυ κοι; δὲν δυθου 

τα χεισμόν. σπϑχσηριτοβρδβυλινον δ) δὸ! ὰ ἐρυ ο τοῦ δέν. ἄλλων δδγλα λεπίντωνθε μιςοίιλὴσ' 

νε 



, Αοισοφανους ς 

ἐρερὰὶς πριή- Κλ. Ομ τούλεις. δίονε πϑηκι γιόϊσμειοιε λαύψει., 

Ρἐελέγφν  νλιν ΑλιΟυκ. » ὅχίρ “πήμων αὐ Ρ̓ “πέπονθ ὅτοίν χισεῖν ̓ 

ψου τέλος καὶ Τύισι τδτρις "Τοϊσ' σοὶ σίν ὡς περβλαοτίοισιχζα μαι: 

5: σΈΩ τ᾿ Κλαλι οὐχὐ πέρ δαλεῖς μέ ϑώ πεγοως: ἐγὼ ΥΣ οὐνηδ 8 
τει λέσοισ ὑσῶρι 

ταιίληοὺμιακ ρὰ Μ ροσαιμιρμῖ τού. σύδ᾽ ἀμωζώ γῤνηρε: Δ οβοι 9 

τείχᾳ “ποιάσεσὉ ὧκ ἐς κόρασ' αἀποφϑερέΐ, βύρσας κακι σον ὀζων; 
πὸ δγάκον' ἐπὸ Αλ Καὶ τοῦτ ̓ἐσπήτηϑέςσε πυριήμσρ, ἱγασὶ “27 πνεξῃ» ͵ 
ἥξοηνλιως μέλοι ἶ 
το περ μ ἢ Καὶ πρότερον ἐφεδούλδυσίσοι.ηὸν καυλδι ὁ: ἐκέίμον: 

"πλέον ἴρϑειν Τοῦ σίλῶλου ὦν ἄξιον γι 6 κϑιρομ «Δηνο, δαμδῳ “τοι 
Φ" Γιθηκσ- Αλ' πίταϑεσ' οτος οὐνηὸν ἑασφυδ' ̓ἀξιον γεμέϑα, 

μ'απετκο- ἵν᾽ ἐαϑέουτῶν οὐ κὔοι. κά περτ' ᾧ ἡλιαίᾳ 
ἱ'λακιυμκοι. Αλ 

λωσ᾽ μιμήμα-- Β δέον Τίς οἰλλήλιουφ' ἐτρκ τεὴν φαν οἰδγ αι σοῦ 

σινιὼς χρὴ αὐτοῦ ΔΗ, Ν᾿ ηὃν 1 σε) υὺ πρὸς ἐμὲ τουτὶ δ πῶρδρ κόηριος, 

τούτο. πέποιασ ΑΔ, Οὐ τόρ᾽ υὐμέσβδεδρῦροι δίγου ̓ ϑύεῶε πυρροὶ; 
κότος. Κι 4 ᾿ 

Πφιελαύνφ,.γρω αἱ μὴ ὧν κὺ τοῦτο ππυςς ς αὐερου ηὸ μηχάν μα 
Φετωι ἤψυλαῦ Κλ. Οιοισίμ' ὦ γένη ἴω βωμολο μευ μασι τοιραῆεισ. 
“(: ΟἽω χε ΑΛ. ΗΥ̓Ὶ ϑεόδο μιἐκελώσενικῆσοιέσ᾽ ἐλαζον ἐᾳ. 
σεῖο ανισοέμι., [ζ . Αλλ᾽ οὐμεμ εκ σεὶσ' ἐ ἡ Υ̓Ρ̓ φυμίσοι παρέξάν 
ψοι ἐκ. ὃ σύμπο 

Ἀτεν Εν ᾧ δὰ μεμυδὰρ μων τ ειϑοῦ φύβλιον οὐφῆ σοί. 

ποτπούτῆστα τα Αλιξ γὼ δὲ κυλίχψιου τίσοι κρὸ φαβμα κν δήσω μι. 
λάϊο σηρὶσ' ἀλ) Τα ντοΐσιν σ᾽ ΤΊ κνυμὶ οἱσῖν ἑλκνεριαποριαλείφᾳμ. 

λοβίοιρι ὑτουδί ; Κλ. ἐγὼ δὲ τρὸσ' “πόλιος γεσούκ Λέων Μέορ πριήσῷ Υ μι «σιν. ἐηριασεν, 

ϑοντέσ. "(ἃ ἀενὸ “γτω περὶ μένων οβε ρχ). Π ρϑσοι μι τοδὶ πεθλὰ ὡς ἔχει εὐδύσω δεπιηρα 
φνὴ δὲ σῶσι γουδὸ κλέων αὐξρδ᾽ χιτῶνα. Βύρσησ' κάκ τον: 'ἀηδι ϑεὶσ ὁδᾷμιοζριμιν σού ΥΝ τίὼ 

ὀσμείμλτογὸν ρσυδέ ψυ, τοιλ τοῦ Φιμι. Ὑν καυλ ὀιϑεέκαν, τἀν ' 'ζαν τὸ σλφισ. σίλίδιον δ οἶα 
κα πούτιγασ ἡδύοσμος ονλιδυι ανομδῥνιἀρτυτικλ )θέρα πεν τικήνεα λλέτῃ δὲ ἡ ἡ κυραμαϊίκι: ὅτι τῷβ 

ὁπ. κοὗτῇ ρ ΧΝ τψιωκυλῷ το σλφ ἰουϊχεώρτο. Αἴλλως. Φντα ̓οιόνίβενκ οὐκ οημοναρικεῶθν 
ὃ ὁ ἀπολλωμ εἰευρίωώς πρῶτ᾽ τίω ἐργαισίανντο σλβιυβοῦρον ὡσηϑ τῷ μέλιτος. 

Τὸν ,ἄξι γγού ὅτι Ὡ γιυδυων ̓ κὐὐὀλίγεσ' τιμῆς πιπροισικό ἡ" οἷα αϑτοι. στικρὴ Ὧρλ πιὸ τῆ! 

ρ ἰζικοὶπῷκαυλῴτο σιλφιπ ἀθῶνην. Οἱ δεκκαςοι.οἱ "λιασρ. ὁ μεγαὴ ἡ δικασήριον ἐντῇ αἴ 
μᾳ ἡλιαία. «κοι δγκ σοῦ οὑλια τοί. Κύπριν. κυπουρὸσ "Ἰρὰ τί κδας τ΄. Αἰ λλυσ' ὅσες ΦΧ ἘΠῚ 
κῆςὰ τὸν κοπρολόγον λίγα. Πυρ γ᾽ αὐόρυ. “ἀπὸ τοῦσν δ ἴου ὑπαιϑενῥδνομαι ἰὦ δὲ οδυνσὺ πύ' 

Ρ ανροσ,πεννρὸσ κϑὶσυνκιοζφαντηις. βωμολολεύμασι δὲ κολακούμασιν ὰ ἀπτώποις. βωμολόγ ὯΝ 
σιν ον ΠΡ. του βωμισ' λοχωρτεσ' κκρυφίς ὡς ὑπκαϑήμδροι δὰ δὰ ρποίζῴῃ τὰ ̓  ἀρυτιθέ ᾶνα ϑυ σ΄. 

ἀοσοοέβηθαι δι μῖν πελλ ὀμαυίκις ὑσως: τοδὶ ονγσθρί. ϑεὸμ δὲ τίω ἀϑιωαῦ ὠκουςέον. Μι εϑυϑ τυ 

ἔλι., εὀξνραφ' τιλιπϑε κείββερρινα ἡ ἐ χλλοτιμὴς προσφαήν α, ει ϑοϑϑ πιδγὰ ὀρδκαςιὶ μι αϑὲν. ὴ 

Κυλί γον καώμα, νυ λιεγοῖσι “υἷι οὗ "ὐχεισῤο α βοτὰ “πυΐ! ( δγα ὦ ν διςπροσβαι ἡ τοντυςπτοίσμιξ 



; ἵ πεῖ. , 
’ πω ἵἕ ἐν ε 

᾿ Αλ  δοὺσὶ οὐλρὲ [ρκογλοιρῶ, τω ἡ φϑάλμιμίωπεοινῖν Κορε μὸν ΠΑΡΑ͂: ἐἐτθλδὴ 
δ Τρν ῷ ὁ τῶλαλϑ μι 

ΚλιΑομυξαμεῦ ὡδῇμ ἰμγεομηκθ φῆ, ἀπηάος πεν οὗ "ηἰατόγγου γρέσι, 

᾿Αλλ έμξ μϑ ἐροιμοῦ μϑρ οὖν . οὃς δρὰὶ ὁ ὡσποιλὸν ὅψαι. 
ἷ ᾿Κλιδγβρουῦρ εἰσ Ἐν, - δὰ ὥστε τὸσ' λήμασ ἄν. 

Ραρχέν, αὔὗεε λὶ σίκον τὸ ὧ Πφ Μὴ. αὐτὶ τον ἰκώται μαῖσ δ ἀληλς σεῖμ. ἀποαυοιτιζάμ. Φιλορνᾷ 
αὐτο “πποὸλαφοῦν μούων ἴλεμ- κῷ δὲ ἕκαξος ὑπφβαλᾶρ 

Τ' εἰσ ἣν οἴνοις κα ν οὐκ ἐφ ἐ-. .. ᾿ “τοσ' σἱρερῆσ΄. ' 

Ζ4σ οὐδὲ ναιρστηηϑύμδῳ 01" Ἐμι δὲ ἂνιδϑπσλῖν κρὺ ἄιϑεσις 
εἰς «μιοιδιζδον μέλος ὥξύπὸ 

᾿ ὌΝ ̓ς δοολς ἰσο μα} ὅσων ἰκρεβ κώλων Ὑτοὐἴυθετας 
Αὐὶ ἰσϑον σριπρὸν μαδιο.: ᾿ δ μἔξωμ οἰκαταλιίατωρ 

χρᾷ Ανὰρ ποῷ λάζῳ. ποῦνε “τοῦ κου Ὁ τλίω πῶ ποιραπελδύτου 
Υ̓ περζέωνιὐφ ελκτίομ μονομἱᾷ ἐν ἸΝΣ 

“πελόστοιου κ ἐμ μφυσ, 

Δὲ νὴ ξυλωμιοἐπαρυ σον ὑιλγρλέλφ δύο δταλοῦ ἢ ὗ 
Τε ΔῊ ἀπειλεῖν σύν ΤῊΣ δὴ «μοῖρ χϑν “σοϊιὠλου.ἡ ἢ 

ΚλιΔώσεις ἐμοὶ, ὶ καλίῳω ) δήκίωυ, . κατοὶ “ὁ τέλθ’. εἶ τι 
ἱνπούμινος ταῖς ΤῈ φ. ροῖ ῬᾺ Ὑριμραρχέν. ἀπειλάλει 

τουργαναῤξε- λάτουργα 
ἐγὼ » εἰς σοὺς πλουσίουσ' δε ΑΘ μλδίωκίας. δισπινη 
Σπιυσωσ' δσωσ αὖ ἐπ ραφ σ'» δδτραρβχεν. ἴδει ὁ τώ 

πριίρι, “πούν τω ἔχειν πὶ 

ἣν πόλεμον δὺπρεπῆ, ἀπὸ “γεσκθύαζω, ὃ τίὼω λφηνρπαυτωύτίωπροθλιιόσ. Αλλος. ἀπε! 

δὲ Η ἱ φορά τηγοὶ ὄτινα ὦ θλον ἐλθ Ρδν,εἰς ΚΙ ἱρόν χίανολέβαον, ὅπῶς αν ὃ ἐἰθ, αὐτο αὐαλίσκοντο. 

εἰδύτις ὑπϑραλλόντως α ἀγελθαίνεῖτ; πουλοιμοὶσ' ναῦσ' αὐξρν ἐσ δοσοι εἷς δ: ππὸς α Σ ὀἰθεοθε,ν κωνὰσαν 

τοῦ δρί,ατοὺσι θυάσ᾽ μοὶ “πιών τη ἄσπτροι ἐπνον το. ὅκ ἐφέζφα δὲ αὐτὶ ἫΝ 5 ποιύσ:γ. (δ) αμηλαν συμ 

ὴ διαπραυξομομ., Α͂ μὰρ πιφλωζφ ἐπειδάξωρα ὧν κλέωναί, εἰ ραγότοι κοὺ σπου λουζοντοι (ν 

λόγῳ τῇ μυταφορᾷ ἐχείσει τὸ γχολκέπον ἊΣ πυρὶκάρϑμου. ἐπειδιὼν ΣΩ ἰσὸ μϑρηῦ τούς 
ζίον,Ξ ὑποκᾷ ἀϑβὼρ ξύλων νΦιιροὺ μᾶρ κοὰ “τού δχ τος. ὑγαμὴ ἡ ὑπὸ χιϑονγσ “τῶ ὕσδκ τυσ' ὁ πὺρ 

σβεωϑῆι. κθίοντως ἢ ὡσ᾽ μαγείρῳ. Α Ἄλυσ,΄. ἐνήαϑϑερμετὸὶ ΟΝ κώλομ, δ ακἐκ οἴ) γῇ σπροσώσνις: 

ἐσὲ δ Ἶσω δ λαικοὺ ὅμοιον Φὺ ὅλ. “πθιοσνίιόν. χὰ ἢ τελϑὺ τοῖον ἑτέραν ὑλει δγαύρεσιν, τίω ἐσ Ὁ). 

μετγλίιατωλεκτικόν. ὰ 'γδ,. δρούσσει πέτα ρα ται»ππνποικντοι γα τῥαίφλα. Ὁ δὲ ἐξέ ἀ΄ 

νὴ ποφλάζά ὑπϑζέωρ. Τῶν ἐνλωγιο - “εἰσ πσλεϊοσιοῦθ' δασῶν ἔδει ἡ ξ ἐπεὶν “δ᾽ ἱεριῶν. τοὶ ὲ 

ἀπὸμε τα φορᾶσ' ᾺΡ' ἑγόντων.δι “ντιμεσ' ὅταν ν παφλαζι δ ᾿, δ᾽ ὑποκᾷ, ἀϑῥωψν }υ λων «Φαιρο δ) τῷ Ὡ 

( ρεών. γ: Αἰπδουςέον. ἀφαι ρυπέορ᾽ Ῥα πειλῶν δὲ ἃ εὑ“πὲν ̓ αὐπι-τολενπεῖν “1 ζέματορὶ ἐπειδὰ ἢ Ῥυσιρ 

ζεόντων ἀπτρνομται, ἵμα μήτι ὑπολῴνται. “μαγφριϊῶσ' δ τοῖοι .Ὑ' ὠὐτηὶ ἴσος κρεαγραυϊφει 

ἔερ ὡσ' μαγέρῳ: Ϊ πουμϑνοσ ϑλιβόμδρθ απ σωντε λώμις τοῦσ' “πιυτήσεσι. ρδλὰ ὠσφεράμ. 
οἰαγκαζόμθθυαπεζομθμθ. Σ΄ πενσωσειατενσι ἐἰσσὲ ριασονδάσω. ἐπειδδοίρρα τγοὶ, ἐλῤ ράσην 

! ' νὶΐ 



μᾶς ὑοντε “ἔνντος. τ - 

αφ' ἰπραρώτῳ Ὃν Ἔ Σ 

εὐ τὰ πλατι. “πωσμὴ αὐ 

κοῦντες “Θ᾽ πὸσ μυγίς 

λασ' ζημί ἀσ ἄποροι γδ..- 

σζων Τοῦ. υδϑλοιτι δίκα ταρυν 

μα: τοίΐγημον δὲ τήγανον Ἵν 

ἐς δὲ ἀδοσίγρφυνθνθυτελῆς. 

σίφον δὲ χριὸν ν ἕλον ἀσπότε-- 
λῖῆν. Μιλησίων. ὡς ἐἰιϑενν 

ον ρυδικ οὔντος. μιέροικονδὲ 

ἀδιιναίων οἱμι λήσιον ΗῪ 

« τεργείσων αν " γα πραν- 

ξισ' ἀπὸ αὐγῖσ' ἐπη  όλω. 

μιυϑήκοι δὲ μετέλθρι καλων 

σέ διλονότι. 

Ἐὐγυὴ ὧν δέκ, δηλῖ οὺ το 

λοροῦ ἐν ἐπειϑέσει. "ὧν χὰ 

σρῶτονἐκ Ῥυλαϊκ δασέως 
κὸὰ ανα ἜΒΙΣΙΚΈΣ: ὦ ἐφθεπ 

μιμερὲσ ὰ ἰωνικόν. «ἀπομὰν 

τι μέτρου ΠΕ Ή ῊΣ 

κόμ. ἀτακ τερον δὲ ἔχε 
δ τ χρ τὰν τοί βάσιν 1.37] αἱ 

ΡΝ “δὴ δουτερον ἌΡΗΙ 

μῷὶς κονὸν δεκασυλικὶ δ. 

αὐατπειισικίν. ἀθὶτηδεσ' γα 

λυλυρλῥωρὴν πζονλόι ἊΝ 

ἔσι δὲ πελλὰιρὴ πειροῦπόλι 

δὲ σεσημῴω ϑμα. 

Κ αΐμοιδοκ ὅ.κορωνὶ σὲ τέρωσ' 
ἀσιόψτων ὅΡ μ᾿ ὑπομθἪ οἱ δὲ 

φίλοι ἰαμβὶ κοι μεβοιάκα 

σα ληίωτοι Ἃ-. ὧν ἜλθΣ 

«τοῦδθσ." ϑον  δού. ψὴ ἫΡ δι᾽ ον 

Αοισυφαΐουσ, 

Αλ γώδὶ οἰ ΤεῚ Αὐσῶω αδὲ οὐ- 
δὶν “δ "λρμιουιδέσοι “τῶδϑ.. 

Τὸ μδμ πτάγημον σευ! δῶρ 
Ἐἐφεσυίνοισίζον σὲ δὲ 

Γμώμην ἐρθν μέλον χο περὶ 

Μ, "Λησίωμ σὰ κῳσὰν ἐς 

Ταλαντον ἣν κατερηίσῃ. 

Σ πούδιειν ὅπσὼν ῬΩ τοιϑήδων 

ἔμ πληρδμοσ, φϑαδης ὁ ἐτ' εἰσ' 
ἕκκλησιαν {λϑε!}. ἔπει- 

Ταπρὴ φαεῖν, οὐὴρμι98 "Ὁ 
ἴοι κοὸ σὺ ηὃ τολαν τὸν λα έῤμο 

Βσλο αδρος ἐ .- 

--Σϑέων ἀποπνιΓεΐης “Ξ- 

ΧΟΕυ ννγ4 ηὃν δύο. κι ηὸν ἀαπολλῶ" : 

Καὶ τὴν δύμνηρα,. 

Διμκαὶ μιοιδὸκ ὃ.’ ὦ τἄλλα ἡ ὅναι καγαφανῶς: 

Αταθῦσ' πολί ΤΗΣ, δὴδς ἡλείσισώ Χύν:» 

Ανὴρ “ιγένυτορν ποῖ σι πρλλοῖ; Ἣν βολᾷζ- 

Σύδι ὡπαφλατῶν, ῷ αἷσι Γωιλέῶῳ μὲ σε ορόόγσοιτ: 

Καὶ νυ ἢ ἀτρδοσ ηὃν δοικτυ λιομ, ὠσύκεσ. 

Ἑμοιταμιϑίσεις. Κλ 2. τοσοῦ δι Ἰϑῦτι, 

Εἰμιημὶ ἀσεισί τοι ὑφν, ἔτι ροσ' οὐ 
ἐμ “περ ργὺ Τιρὸ φτίς αὐα φὰρεσωτεῶν. 

ΔρΟυκι ξ ϑδτσως ὁδοματύ λιον ἐν υτυσί 

ὁ ὑμὀσιηὸ “σή με δὴ ἕτερον φαίνε Τ00. 

Αἰ γλὴ ὐκαϑορῶν λλυφερῚ δὼ χίσοι δ μον ἦν. 

δὲν νκόλυφι ἐπὶ τῶ ῦ τίλᾷ κορυμίσ'. Α γαιθὺς πολίτης δ αὐ ανηρητώλης διλονότι δικδιμοφηρλικαλ' 

ὄνσρλι της διοσ' 56εῖσ' ἃ (ΛΘ  λύοντο αὐὲνηγορτὶχεύνῳ. 

ΤΠ ολλος 7) ̓βολῦ “5)σ' ϑϑωνοις τοϊκἀνμμνοίοισιἢ ὅτος Ῥλυδγαλ 3 Ὅ» δὰ Ὁ ποϑξυλοῖ πωλυρϑέων. 

Ἐσκορόδγσιις «αμόγσος. Διαλκρανασὰ " ἐδίμυζασι Ἢ εἰυλαῖσοωπεπηΐεκ ας κ δά Ῥ “τοῦ ὁ σικ ὀροθῆς τ" 
βόντων. Ε βοῦται μιϑύσειρι ὑσ’ οὐδουτι ὑδλμελήσει ὅρ ῬῬ ἐμῶν γε) μαίτωμ. “2 ὴ τουμίασμοι ἴσιινγυ πέσε 

δοιιἠσεισπίηρντα “ἕῳ. Ἐμᾶαανορππιρ "ἑαυτὸν δαβαὺᾳ ὁ ὁκλιωνκἰμόνῳ ψθην ἐθϊφυράν ῥου’ 

λό ϑρθ’ δ δχκπύλιοσ δὲὺν ἐφῦρᾳ Φιά ἀρχῆς ὄγται σημξιθμ. 

Δημουξοώου. 



ν 
,- 

ν 

[ππεῖσἢ 
. ᾿ ἀξ ν ὦν 

᾿ Δυνδη μοῦ ροαίουϑείον ὁξωπ Ἰβδον". Διμμρυβοθλυνπεῦρ μή ἐ 
ῥιονεπολησε δὴ μο(νοξυτονᾺ. 

᾿Αλιουτον »} ἤν ὄποθοι. δ᾽ ἀλλοὶ ΤῸ ΠΣ ΡΙΝ ποῖα, 
Αμλά βοσ' Κελθν νῶσέ “ἢ: πύηρας δαμνη9 ρὦν. λοντες “ὁ λί εσ' ἀπτων. ϑ6ί 
Δι αὐ βόδι τόύλασια ̓λυχίδξηνεΔηνἀπέφερ ἐκηρδὼμ ᾿ ἂν δὲ, τὸ Φὰ σικῖς φύϑλον. 

ὶ ὀλίγον οὖν δέ Ὧϑ τόμῳ ὑὸν ἐμὸμ Εὔχιν, ἐλα ὸμ κλεωνύ μου: υ τὸν ἐμὸν ἔχιν, χὰ “ὸρ ΜᾺ "ἴρεγκλίμάν οὐ ὁ ὄγομα. Παρ ἐμὸν! δὲ που τον! λα βῶων, τορμειϑυάμμοιν ΚΡ ΑΙ κὶισυν ρεὶε, 
Ι ΚλιΜὴ δδτο “πὧγ ὦ δέαυυτ' αὐτιβολεὶ σ' σ᾽ ἐγὼ, αὐαΐεϑυτον δγαβλλᾷ τὸν 

Ποὶν αὐγε" χρυσαῖ ν ὁικοὐση!σ' τὠνἐ μῶν» τς δβάζηνν ἄλλως 

Αι Καὶ ῥα ἐμῶνμων Κα κα" οἷλλ ἐαὺ τούτῳ τιθῇ ) λισεδβιθο. τοῦ τοιδεῖροι, 
ναιοϑησίαιν στο) δήμου. καὺ ἐν 

Μολεὸν γοίϑ δεῖσωα λικάν)ε τοντωὶ σφαξὶν τ ση βύφονδαηριονιθρὶ 
ὃν δὲ στε ύα σμιάτι μιιτοὶ ἐ 

γκεφαλου γυνόμϑμιν. 

Θεζων. χρρθ} » ὁρυζαὶ ὕψετωι ἡ "σεμίδολισ ἀ ἐρίουντωσιϑ Εἰ τοὶ ἀπολξέτοι ὁ ὑσὼ ρ' καὶ Φυρά ται 

ὁ ἡ ψυμόμου μυτοὶ ἀστουλοῦ τυρε τῷ ̓ὠώμ ὀλίγων. ὅτ περιλαμέανψεται φύλλοις συϊείψοις ὅλον. 
β. τῷ φλᾷτωι καυναξῳὺ ̓ πρὶ πύρφ. δ᾽ Ἀλίγφι, μκαθιυτο εἰς ζωμὸν κρεῶν ὁ ἐ ὁ ψνβδῥωρὸ ἄχρι τὸ λα 

ἐῶν ἱκανίω ἕψησιν. ἔτ ἐππιίρταιζκ, ΠΧ ἄλλων πἰϑινμρεθν τῶν χοδεὶς λοστοίσδ. νέαν ζε ὀντυσ' 

μέλιγς ἑμβανδλετακῶ {4 ται. 5ρεφόμϑμον δὲ, ὁτεϊ κανῶσ λον καλϑανθὸμ » 'κταυ, οι ρέθονατα 

ρατίθε ται μύλιροσ “αν ,γυϑοντος,ι ἀπὸ τῶ ἱφοο,ὶ “τῶ ἀλλουϑρέον δὲ λαλεῖγμι ἀπυῖρφύλ- 

' ων Φὶ συκιησ' ὰ οὗ τωκ «λοῦνται. Α' Ἀλωμρία τα ἐφυ. Ἄλα ΦᾺ συκῆς. ὦ ϑείον "ἢ σι θέα σμαίτι ὅτε 

φἀριωκίοισ, ὃ δ πϑιλαμβανᾳ ὑφον σέαρ ΠΥ ἐθίφφον. «κοὺ σεμι χλιν ὡ γολαι καὶ λεία νϑύδους, ὡπ- 

μὸν πρθὴ Ῥ πήγννοϑι νὴ ἶ οὕτωσἐ εἰς φίλα συνκῆσ ὑμβαλλό μον, ἐδετον ἀπετέλει ἐρῶμα.οἱ οὕ τω 

δέ δυμθ’. ἐἰκαλῶτο δὲ ἃ ἄγλιτίσ' σκϑυασία “θϑοίον. ἐγκι φαλθη, μυτὰ 75. ἴρου οὴ τυρον ῦ σκϑυαϑο 

ῥᾶρες κοῶ ἑλιονόμϑρθο᾽ ̓φυλλοις συϊεῆς κοὺ 6577 ὦμον ἐπὸ ἐπὶ φνϑλον “τὸ τεμου κῃ βαλ Ζ 

λῦμδνα βασι [ον τωρπερὶ δὲ νεῖν βυ ΟΥ "ζαγρανγοισὲ ὅρεται ον » τῷ αλλ ἀπρλέσοιμι αν ἐγκεφάλου 

φοίω δύο. ,Λαρθ κε ωσιτὸν κλίωναλίγᾷ παρὰ δ ἀρατικτικόν: ἀπ δ ρύγου δὲόςκλε, 

1] ἰω τὸν κλίωγα δια δαι 4.κοὺ ὃ λά (Θ΄ γαὴ ζωόρῖβιν ἀδιφάγον «τἰὼ δὲ πέπραι,δν Δ ὄυμια, 

Ὁ ὦ τῇ πυνκ!. , Κλιωογυμον. ὦ ως δα ππαιναρὸν βυον ̓ 7νφ: ζώντω κωμῳδεῖ κρὺ δγαβίλω 

ὃν κλεώψυμον κα « ἐπα γκ' ἀπὼν γῦὴ ἢ λάρος, ἐπήνεγκε τὴ ὲν κλεωνυ μου. 

. Ραρέμου δὲ τουτορὶ λαβών. «Μαἰετυλιον “Ὅλον δὲ δωσε «καὶ ἴδ! πιόρετπηηραφα. "Μολκν γ΄ 

νεὐϑιθ. φαφι νϑδ᾽, μιολγὸν ἀντὶ “Τοῦ τυφλόν. ὡρόδοσρσ' δὲ ὑςο ρθ αἰ γουγους ἐπανωφβισκνθίας ὃ θμρώ. 

Αλλωσ. “πίνε τω. “πειρὰ Ρ̓ αμέλγοϑε καὶ Ὁ ζνμιονοϑς. Αἴ Ἄλως. σύμμαχος. ἴοιες ησμόςτις ἐν". 

εν πυὰ τοῖς γωορπῖς, οὕ τωσ ἔχει “τῷ δυκξϊσο δέν μάλισει τῇ β' πύλφι εὐ μοὶ ΣΝ μολγὰν 

ὀνοιοὺκ ἀκήκοα ζ.ξ ἐρκηνϑένης. μολὼν Δ ἀμολγὸν ὀγαύ δ, "ὠμολιοιό ̓)γήράτου 7 «Φησὶ λέγωϑοα 

γι ̓ἀμέληνταστὰλ κοινά. ἡσίοδσ' δὲ, μάαζά πο μολχμν ̓  δὲ αὐτὶ “το ἀκ μιαὶ ον κοὰ δέγῖσ κωμι, 
μόισ' »μόλαισ ὃ μογϑερὺσ' ὡς γιης. οὗ τω σωίι ρεί τυ. Αδλυσ ̓μιλήντινὶς ἐδ, γλαυίεον. ΟἹ δὲν 

βραδεωώ. δῖον ἀμολὴν δι Κλ. "μ" δημοσίωνιμολγονδὶ πυὴ ἔλεγον ,τοὺσ' 2α μελγοντοισ' κοὰ 

μιῆς ἐν τοισ' τοὶ ὁ κοίνρς-. 
ΠΑ 944 



Αιφοφάνουσ 

Ὑολὴν ἡΜρέϑαι “ολὺν ὑλφα γω λὸν γνεϑα δῶσε μέχαι μυξξιμνοῦ. ὁὰν 
δὲρμθ’ ὀξντονο; τϑδάίι ρὸ 

φωλθυὁ χλθρακϑ γιξτος Κλ ̓ Αλλ οἷγ ἐμοὶ λέγουσιν ἃ ὡς αξξαισεδεῖ., 

δῥάρψμων: καυτου πα ρέκτα Χωρ κ᾿ οποίσες ἀσεφαρω δον ϑόσοι χὰ 

δὶν “τ μορί5 οὐτοεῦθαι δὶ δγ. Αλιθι᾿ μοι! ἐδέγ ον λέγρισιν, ὡςσ ολουργάδας, 

ως δὴ “μέ! πολλῆόνε ἔγωγκα πώπαιδον «σὰ σεφαίῳ ἐφ αὔρα, τος. 
σκυλ ϑέων. πτερὰ δὲ δι φί 

λῳ «μεσ ὀναγμασι ἦχα Χρυ, σου " Λὠξησαμεικυϑην οὶ κύξι ἊΝ . 

πεποί ἢ ἃ ἄχρι τῷ λερυγγ. Κλικαὶ αἰ  ψεγκ᾽. αὐ τοὐσ ἰὼν, εἶν καὶ τοσὶ. 
Μύχε: “ΤΩ μνρ᾽ Ρ' ἔνου. ἐμέαφι Α . τῶν δι ἰ κὔσῃ λυποίψυγε"Δηιχὺ συ ὁ διφερε. 

Φλ μεφαλῆσ. ἐσπειδδοὶ ἄρδι Κλ. Ϊ δὸν ΓΑ. δου, “ΔΗ “"᾽ ΝΥ 9 οὐδὲν κωλνε τ. 

λονταμνρ βιρμιτεφανοῦν τ 

"»} απὸ το σκολύφθαι τὴ ΣΤΡΟΦΗ͂. ὔ 

ΤῈ αἰδοῖον ἐς “τελοσ' κιδλό- Χ δ. Ησῦσομ φάοι ὑμέρασ', 

κλυρογμνρῃν δὲ πὐαοι- ἕν, χρῆσι πππροῦσι οἱ 
κιΆ δον ἐκάλουν οἱ ποῦ -' 

ανονβ γιραικϑον εὐδῦν "ἢ Τοῖσιν ΓΙ κ.ν ουλϑῳ οἰσὶμν, 
“ἡ Π] 2 

Αλουργδα. πορφυραύχλαν! Ην οΆ ρων οξἼΡ ΛΗ ΤΟΙ ---- 

δὰ. ἐπτειδδτὸ ῥοδὸν ἀυ τὴ Καίτοι πρεσβυτέρων “νον 
ροῦν, Ὧρδ' σεφανῳ ΤΑ χὰ ν ΧᾺ 

σῖνν τίμ λον ρήδε ἐπόφε ὄιω ρε Τὰ ὠτώτωμ,, 

γον. Χρνον δωξφσ. ξντῳ δοιγμαηῃ" ἔχ δῦ ᾿ ν: 

τῶι ὑχοντιλῦγον πε΄ Ηκουσὶ αὐτιλεγόντων.--- (δοΌ: 
πὸ προἰούβϑμα ὑπόνυγοκε 

“οὐρὰ τίω φυγίω δ δώ - : 

345 σμεκοίωϑ κύριον. ὡς πϑ ον τώϊσ' ἀσεπογϑῆς δι γκλυμώτων ἰνρυ μϑ ἀώθασιν πολὼν 

“μωνμκὶ ἀλφέρυται ἐγκλημα- «οὕτω γαὴ προκκλῶσοϑε ὀωθασιν εὐτῷσγκαρηρίῳ ἡ ἡ δᾷνα τὐόκυ 

θθλρου τίσιν ὃ αὐδριὰ μα ὀὺν ὡς γι κι ώδε ὸν ἤβιϑα υδίω κωμῳδεῖ,ον ἵλομτα κυΐριὸν ὡς εὗϑησ 
Ἀφαινὸ ὃ ἢ σμικυθησ' ἡραίεοῦν ἐκανλεῖσι ἰαύριον δὲ, αὐτὶ το κι γου "τοῦ αἰ ρταβίρξου “τοῦ “τῷ σῶν βάσε 
λέων ὃς κατε εἰνοια τοὶ λέύνους ΦᾺ λυδί εἰς πεμφϑεισ' σαπρα αεύάψ͵ λακεδαμεονΐοισ προρϑέμΣ ᾿ 

ἐἰσ' πὐλιμομ, τὸ ποθὴ ἀϑίωαίουσ' ἐχορήπισε γεύματα: Α ων ὧν σμεκ ϑίω κωμῳδιώσ εἴ, 

φυθ!δὸν. νἰουύριοῦ δὲ λίγᾷ ον αὐόβραὶ ὕτω δ ἐπεγράφονηρον τὸς δκάρρίοις "ασπισία χδὴ ἀνριθ. 

του τές ὃ ὁ πϑ ΚΑῚ ησ' Ηδῆσον φάθ.. κορωνίςει εἰσιόισι γορὴ ὑποκου το. «καὶ τὰ Ἑὶς : ϑέσεντολλο δ, 

ζὰσ βιονοφρ ιν τετρακιν Ἅος οὖσι τοὺς τἰϑιόδουσ ἐκ ιν γλνκωγόωμπο τὲ Μ ἊΣ ἐπητρίην 

τετάρῃν, ποτὲ δὲ δοχοίου. “ον ὃ ) Ὧν 0 λοθμίμιβου"ὴ σδ' Ἰάμβου κα κ) το Φῴικ ρα ταίνισυιυῆ ῆτ αι ᾿ 

ἡ τῇ Κλέξφοιμον δγακ ϊιρντανὸ Φϑεκρωπειθε: ὀφϑεμιμφὶς αἰθινυβιωλτρὶ τυυπεταίρτον, Ἂ ἡ δν-- 

Ῥοχεία κοὐ βαι χεία συ γε λ]- 1.-ἤθαγραφοι λάταλῶρθος τ ὃς ΓΘ μετα οριον δορυταῖτοι ἢ ὴ “δρὰτὸὶ ; 

δὐρμπαϊδον. Τοῖσι αἰὐδιϊυνεμϑροισ. ἡτοῖσμετωποιῦτοι ἐσυβϑίοισ: ὟΝ τοῖσ' ἀαλδνμμῆσιϑῃ 3 νων ἡγε 

δεικνυ κὸν κλίωνα: κἀν τούτῳ πορνρ οδτι μηδὲ πού των φόφυτωι. «αὐ ὶπίσισαποιντος συκοζβαν 

Φαντεῖ: ἕν δείματι ΞΡ Ὁ δγκὼμ' σύμμαλρσ' 'σκέγα ϑετὶ δέπτο γι, οὶ Ρ δέίπμαθρ δυκονοποῦ 

γῶται γι. ἐγῴσιν,ὦ μὰ δξηλα πόσαι Κρ τ “σπερρείμει. να “πο2λοὶ σιυνη γον Τὰ ξονουρὺ πολῖται. 

καὶ ἐλοιθποι ον. ̓  δὲ δ δηκῶ μπρ οσίθηκον, 'μὰ δηα δ ΛΚ Φιλόδηκον Ὁ ἀίωκίω ἐς ἀν 

Αἰ δλωσ. 

Ὁ 

ὶς 



» ὥνΥ7 

Ἐρυ οκον τῶν τορος τος 

Σ: . . ς 

κ᾿ 

ἱππεῖσ' 

ὥς ὦ ὕω » γιθοιθ' οὗνος ἕν ἣ 
Τῇ γβλειμέ ς οὔκ. αἱ ΕΙΣ 

ΣΤην σά θη διζω χα" σἴμω" . 

Δοίδιῳξ, οὐδὲ το ριών --- 
Αλχὰ κοὐ σὐδὶ ἔχει ϑούυ-- ν᾿ 

Μαζωυ πῆσυομουσίας. 

Αὐυποῦ «φασὶ ΡΥ οὐὐ “Το οἱ - 
Ῥοῦδες ὁ δὲ ξιω ἐφοίσωμ, --- 
Τὴν διορις) μομέω αὖ Ἢ [ὰ 
Μοῆεϑα, ϑῳ μοὶ τὴν λύραν 

Α͂ ϑν2 οὐκ ἐϑὲ λὲν μαϑῶν. 

Κά το τὸν κιϑαρι σὴρ--- 

ρπϑέρτ' οἐποώτειν κελίν- 
Εν ὡς εἑρμονίαν ὁποῖσ 

ὄντον οὐλύμα τοι μαϑεῖνο 

Ην μᾷ ἡ δωροδυκηςὴ τῇ 
Κλ δού. ϑψασσιεκοὐχίπαμταις ἐκφέρω . 
Ανοιμ ὡς λευσείωο κὖχόσα ντῶς ἰκφίρω 

ΔυΤαυτὶ Τὶ λ' “Κλιλόπα-Δηνποούτ' Κλέραύμαοῦ . 

Καλ νὴ ἐ ἐπ) μ οὐσεκιβωπὸς σλέα,- 

Αἰλλωσ. οἰγῷ πειρῶ ὅπωϑος 
δκαζοισινιἐ πεὶ ἐκῷ οἱ τα 

νας υλῶρο ὁ δείρμιαία ω σῶ 

Ἅουλλῥων ἐτίϑεσοιν. ἁμαὶ 

ἐσιάω ἡ Ἢ Φιλόδηϊιον : : 

ἀϑηναίων. 

Δοδυΐ. παροιμία δὸοι παῖ αὖ 
Ἂ ἐπὶ δ λίαν μηδερῶῶν. 
᾿ ἐπὶ ξ β αὐξαμοβόμων! γῇ 

ἐν διχεύσιππαισ' . ἀλλὰ ΓΥ 

ἐπὶ Σ μικρὸν μενόψτων 

ἔρνται ἡ πιροιμἰ κι γε 

δοὶ δυΐ,͵ μευ ερός ἃ ΩΣ .ϑρογγν 
λος σοῖο ἡ λύς πρ' κλέανα 

σπείγτοι γρρύνν ὴ . Ῥοινυ τ 

θοὸν τῆσ' λέτρασ. "πανία 

»ὺ υ δὲ ἐκϊενεται εἰ κοὺ “πὸ 

γῶπολι δ). “πρύμην σίως 

δὲ "8! ἐφ οσ' ὑπεζωσμέροσ.π " 

εἰὐϑις (Δ ποὺν ἐπαιοδυνον τοσ 

ρύγαν. τῆσ' ὑομιπσίας ἡ Ἴςς 

2! μωδείασ, τὔσ ἀπιιδϑι 

σία σ', "ὃ ὑμνία ἡμωρίαι "ὡσ' 

ἀλλαχοῦ ἐἰριςοφαίνας. ἵνα 

μδηλύαποαι δι γίνους ὑονεία. 

τινὶς δὲ ὑινόαμ, τίὼ ἐκ. ἐξ 
γ»! βὼν δυσωδίαν φασίρ. 

οὗπερ δαφόροις ἰσίσμασι 

χὀμῆνο, δυσῶδα ἀηραποι οῦσι νὴ ἐς θὀρξορον διαλνοῦ) ΟἹ ξωωιφοίπον οἱ οἱ συμμαϑόντες. Τιὼνν 
οἰπὲτῳ! ὀνόμα ' πείρᾳ δυο “ὁ ῥ σὉ ροδοίιξθοϑς. δγαβαίλλᾷ οἷν αὐτὸν ὡσ' “ιλύη “ν ὡσν ροδυκού μα 

σίθιοσ' δὲ οὕτωκαλθτωι μα Ἦν ἁρμονιῶν ὦσ δ λύδιοσ κοὼ Φρύπος κοὶ ὃδοι ὠπίος. Αἱ Ἀλλοῦ 

Οὐλμίαν ̓αὐβιμονίαν ἄλλων ϑέλᾳ μαθεῖν, μόνῃν δὲ πίω κὸν σῶ ῥοδο κῶν ἐπώνυμον. Ωσ αὐ μμονίαν. 

αὐμο ανὸ μουσιβαδι ἐιαλοῦσι, ἣν ἡ Οὐ πτισοε ῥϑδως δμρῦ σοὶσ' μδυρὰςἐ ἐν σοῖς Κρουμιασι ἀσμεὶ 

Τῶν. εἰν ἴμει οὦ τοῦ τοίφασιν, ὅτι κλέων οἱσέραν ἱμουσιίω ου " μεπεγειριζ ετο. οὐδὲ μανθάνειν ἐβοῦ 

ἌΝ: στῆς δ μόνης μετεθιατο "σ' σϑρίον λὰ τίω αὐτοῦ Ὁ δωροδοίείαν κοὲ ἐμυπειροσ' ἰώ. 

ἱφδοί ϑεοισοσ ἔς ὁ ρωνὶς ἀσιόντων εὖϑις ὑπιριῦΡ «οἱ ὴ Ξίχοι ἐαμβηϊοοιὴ ἐλείλλνι οἱ ἑ εὐνενῆκ οὐκ “ξ ὧ 

ππροτθεῖ οἱ σι} ἰαμβιυκοὶ βίμεξοι ἀκαϊαλνκηονζ κω ὲ ἼΩ μεβὸ ὃν δ; ἀκακληκί ὁμ- ἐκαϊ το! 

"ἴλο ραγροι φος περὶ ἡ ὴ Ὁ Ῥ ἔξ ἐγόκάδηι περιδσλῳ ὀρίσενται. δὴ ὁ κλέυρ ἔξεισιν ἐπ’ Ρ μεταφρε 
γονάγγῶον Φέρωμ πεσλερω δον χε"σμῶν. κοὶ λέγᾷὶ τί τοσοῦ ἀγθοσ ἐανοίφων, 5 ὅμωσ' ὡ- 

““αντοασ' “βάγᾳν οἷ ουκ ἀδυυυήϑην τοὺς χρησμούσειρὼ ὁ ἕπεροσ,, ὁμοίων Ὺ αὐτὰ πον τοῦ τοιουὴ ἐ- 

τη μ τρναφήρσ ὑβοίσειν ποὺς χενσμοῦς, οὺς ἔχουσι πιρὶ τὸ “μου. 



Δοιςοφαδουσ 

Φ ψοίεία δύο: σιμιῶσε ἐπ Α͂ »Ὲμοὶδ᾽ ὑσέρϑον "οὖ ἕως ὁ, Ι(αδύω . 
717}. τὰ δινοικία: λέπντοι : Σ 

δὲ ξανοιείαα. δ᾿ αὐμιιμεραὶ οἱ δὴ Φέρ᾽ ν ἰδὼ γίνος 
γοέρ εἰ σιν οἷχρμημιοί ποτ". 

ἰυΐμων. κυ εἰστοξοί σειν Νοὺσ Καὶ κΟὐμο ἐϑὲ εἰσι 6 οἰκεῖ δὸς" Δη:οἱ δὲ συϊχήνοσ!- τὶ 
νῶφανοπζασ φαιόν. ΑἋΓ λαριδος ἀδελφοῦ σῷ βοΐκι δοσ' τὲ ῥαιῆερου ο. 

Γλάριδυσ. ἔσαιδε πρὸσ τίω Δι" Ει σὶ δὲ “πιο 72 'Κλυστοὶ θην ὡμισιρὶ πύλν: 

καταιληξιν τὸν βάϊωιν τ ψ 

πλαριν ὀσὼν. ἀσιὴ ϑδυσ' ζ΄ Βερίσοι "πρὶ ἐμῇ: περὶ ἀπαντῶν πραγμα πων" . 

χθνος δηλανις. γρμεπέρο ἢ δον σοὶ ὃ περὶ 72 Α λυσσερὶ ἐἐϑανῶνυσερὶ φακήρ' 

σμυντωπέρε. Περὶ σκόμ, Περὶ Ααικαδοι μονίων “περι ἰ σκόμξρων, νέων" 
ἐρῶν ὅϑος ἰχθύων οἱσκόμ. Περὶ 53 με ᾿ μεηροιωσῶν τα λῶν ἐν ἀγϑρᾷ: κοϊκῶς .᾽ 
ξ ρὸν ἄφόμοιο τοῖς μι κ δϊσ' 

ϑύενοις. νέων ἡ,νεωςὶ τέταρι Ρέρι σοῦ περὶ ἐμοῦ "περὶ οἰ πον των πραπιάτωμ 

χίυμὶ ̓ὑπουζε ἢν μαάγφρ' Τὸ σίος. αὖ οὐστοσὴ δ διέκοι ΡΝ 

Πώσ δέοι. ἐν τοῦῦϑοι οὐ ὁ Δ, Α͂ γ4 νι δπσώσ αὐνουύσανοιτνώσε ϑέμμο, 
ἀσήλιιι ον, Δλιὶτὸ τὐδοτον. Κ ἿΣ ΓΝ 
ὧσ χα ἀλλαλρῦ. ὡδὶ αὐ ηὸν περὶ ἐμο κέίμομ, ὠπερὴ τυ 

οἰβε ρὲ ὁ πέοτ' τὸ ρυμφίε ὡσὠμεφελμσιν αὐτο γανήσομιαι--- 

(ᾧ αὖϑισ'. τίσ' “ὁ “πεος ἀπο’ ΚἈΑ͂ κους δῷ νυϊυνασὴ πρόσυριηὸρι νοῦν ἐμοὶ. 

μα μ μρὼ νιφέλαις. Φραζῳ ἐ ς ρελθεί δα Λογόων ἐδ, άμσοι οἰηβλλων᾿ 
πέος εὐνῇ Αξιᾷ: Ωσ 

ἐμβννοιν αἰετόσ. ὑλῶν ἴαχν ὁξ οἰ δυυ “τῦ!ο δὰ ἐν ποδωμὶ ἐριτίμωνο. 

νομὸς τοῖς ἀϑηναίοιν Σωζεϑαφσ' ἐκέλσ᾽ ἱερὸν κύμακα [- ῥόδουτο 
[πὰ πολέμων αὐτῶν λει) ιν 

ῥῶνοσ. Εὐόαμον “ ολιιθ ρον «θηνεύης ἀγλθισ, Ῥολλὰ ἰδὸν κοὐ πολλὰ βεύμς Ὁ δ᾿ πολλὰ Μμο 

γῆσαιν. Αἰεῶς οὐνεφύλῃσι γδυϑσερθ ἡ ματοι “πούντοι. δῖον βασιλοῖδ' μύχεις ὑπερίξᾷς ἀσπίντων 
ὥϑ ἀετὸσ Ῥο ὀρνέωμ. ὐτον δὲ Π χρυ"μοῦ, ἡμό εὑτοῖϑοι,α τῶν Νὰ ὡ ὀρνὴσι Γ διωποωλδϑῦσι μέ 

Ἀνυνταιι. Αἴκονε δὰ ἐμύ ὃ πρῶτος σίχοσ' ῳν ταῦϑα ἰαμβιἰιὸς Τρ ἡμεξοσ αἰιαπείλεκίτοσοο ο! δὲ ἑ ἐ- 

ξβς: σ΄ Σξ δακήνλικοὶ ὑβάμεθο ἰκάϊαλικτιίοο!. ἐπαὶ Ὅρ) τίλο πᾶ ἐῥάγῥαφος. ᾿Ἐριήήμαν ἀπὸ δι. 
ποσῖρ. ἐφ᾽ ὧν ἰκαϑεζεροῦ πρόμιανπισι ἐριτίμων δὲ, πείρν τιμίων" Ὁ γυὴ ἐδ εἰπίρῥμα, ἐμ 

ἐσσι τοὶ 'ἰσεωσ΄. ὡσ’ Ρ̓ ἐριβώλακα καὶ ἐρικυδέα, τίω βμεγίλοωσ' ὀνδοξον: “περὶ δὲ “τοῦ ἐν Δλφοῖς { 

ΠΥ εἰς αὐατολέρωσιν ἢ 8 ἐγηρὶς εἰσ' σὸν σλῦτον ,λέχθοντων, πλέθρον τῶ εἴρὰ -σλατοέρχοι: ἰσον 

Ρυϑοϑτοι ϑαλλήλων σύλωνι"κ αὐπρῦῦϑοι παραθέσει. τοὺς τ ὃ ἀλίξς μιώους τοὺς δὲ ὃν βόλον 

πρὶ αὐϑρεῖ, ἐκ μιλήγνξέμες δάγῥρι φεσιν. ὸν δἀραφανένία χρύσοιν » Φίσιω, ἱλὼ ̓πλίασομ ἐπ 

Φοιας αὐτῦϑι καϊαθθνα λρησμῆ τίνος ανα μνκοϑεὶ σεὶν πωυλαίξ γγοο ιϑρης τὸς ξόϑοις ἀχειπλέμε 

διαφορᾷ ρᾶς, τίω. πυϑίαν ανελῶν τῷ συφφιωτοι τὸν Ῥίπιν ἀγρϑοῦν ει. ὅϑεν πρῶ τῷ μϑ πρὸς ϑοίλη 

τοωιἀπεροίλθα, ὦπα πρὸς βι (αὐα, Τ θαλεω σιφώπερ) αὐτὸν ἀπεζφ ναδήος. ἀπεἰιείνο σ᾽ αὖϑε; ἐς ἕπ 

ρὸν αϑᾶ πεμτο μι, πίλος ὡς ϑήξας ἰκμιληῖε κομιηνϑεῇα, τῷ ἐσμηνΐῳ ἀπλονι δ, ἣ ϑεόλφρατὸν 

τῶ ἂν Δλφὸι καϑιφῶοϑν. «ἐς ὃν ὴ ὅσαι τῳ ἐπίμφον, τιν ἐσ' ϑυθαλῶν τινὲς δὲ Θ΄ ωὐὐα.ἀδὲ ΤΩ 

συλωνᾷ Ἱσορϑκασινσαζεόϑοι ἡισώζψ Δηπρὶ “λλῇ ριξιαϑομ: Κ Ῥχαρύδοία βαλεῖ ὀϑανα: ἐχνία 
κὐχερόδούία δὲ ὅσα βρογγύλοι δ. εβαμαοσεντας Ἵοὐς ὀδδντοις ἔχουσι λίων. κυνῶν. υἄφρκλις .ἀε: 

τιδὰ;- καὶ ̓ λθυωρν γένος ἃ ἄσαι ρἰκοφάγα ἐσί. Κα μὴ 



[ ππεῖὸ 

ἢ ὮΝ "προιθενυδάκνων κὴ ω ὑσὲοσοῦ ὃ λφνάκεκραγώ;, Καν μὴ φᾷ πῶτα. εἰιαν μὲ 
Σ “ριήδῃ “τοιῖντου δ κύωμ εἰπο- 

Σ δὶ ΜμΜι ϑϑν. πορμέι. κὰρ μὴ δρᾷ ῴ τικῦ τοί πολ εἶτρῦι λῶτωι. Κατοίεραζουσι 

Πολλοὶ ῥα σεῆσφρε κανοῦ ραζοσι κολοιοί.-τ ἱκαπωϑυρυθξοιν. ἰδ δὲ γῇ 
᾿ ̓ΔυΤαυτὴ μὲ τὴν δόμεξί γὼ ὀκ δι δΤΙλεγΆ: ἐπὶ ὀρνέων τὸ κι ράζᾳν αὐτὶ 

ΤΙ ξισὲ ρελθεοὼ κολοιοῖς νὴ ) κιωΐ . τ Ἴβωρίζον, ΑΝ αῦοι ῥέ 
ἵ ὌΠ ἐ ράζοσι μαννα λεῖα 
Κλβγῤϑμόμδκύων: πρὸ σού δ ὁ ἐπύω Ἂν το Μὰ τίω μητρα. τῇ 

Σοίδεῖ “ί σώζεϑε μδῴοίθος τὸν κιώκ. Γ φβ σ' ὀρείων, οὗνοι 

᾿ ΛΑλιδυρῦτο  φησδχρμμιδσο λλδκύων ὁ διί ] ι βίοι. 'αμβι κοὶόσι Κλ γᾳ γῸ 
ΤΡοὶ ἀκαπώλεκονι ἐννέα 

; ἐπὶ τῷ πίλ παὶ ργραφοι 

πρὸ σιῦ δὲ ἀπύω αὐτὴ το ὑ 

ὥςπερ 9ύ ρασσουπ λοιήων πὰ ρειϑῦφ: 

ἐμοὶ γειεδρυώσιρὶ γύγυ 75 κως: 

Δδι»Λέγεδἐγωμ πρῶτο λήψομαι λιὶ χὰ πὶραιῦ ὑλακπφ'. Ως 
ἔγὰ μόμδχρισμὸς ὁ υ περὶ 7 κυνὸς δακμ.-- “πεῤϑυραἐσιν οἱὰ νφήνῦ, χο 

ομϑμοι ἰμιγεσ', στὰς ὐ 
Αλιῷ ρραζμέ ἐ ρελθεῖδα κιών κέρβῳ ὁμ αὐδροιπρδγοόν: ὈΠΦΟΝΙΝΙ ξονλ ἐμθμο ς 

ὧν κέρκῳ στή νων ὁπόταν δα πενοὶ φ πντηρῶν, αὐτοῖς ρρὶ ἡσοιξδοδον ὄχρης 

Ἐξεδοτκέσον Ῥύνψον δ υὁτοονσύτρυ ἄλλο ἀκ) ἰσένν, μὸς δὲ περὶ Ἱϑιωυγὸς αὐτὶ 
Ἂ ὁωντῷ μονα κύων. ἐν ἐκ 

Ες ἡϑὸν τῶν δὲς τού πηέψιον λήσεϊσε κυνησῖν, ἌΝ νον 

Νύκπωρ τ΄ λοποσδς ἃ τοὶσ' νήσου δναλεῖχυτ' ἐφῶν 121{λε ““ϑαγραφ΄. 

ΔΝ" ηὸν ποδεὶ δ. πολύταμήνον ὦ ω γλαῦι Ανδρανδίν σώματί μηρρὴ 

Κλιώτῶν" ἄκυσον:ξἰτοι ϑάκρι νϑν τί: ὄρύτον ρῶς 
λοῦ "ὃν σ΄ με ἐρκῷ συ 

ἔτη γυνάντίξᾳ. δὲ λέονϑ᾽ ἱφοῦς Ὡ ᾿ ἀϑύναις, ΣΌΣ νων. τῇ οὐρᾷ σεάνωμ. ὅον 
ὀσπιοὶ ΜΒ ϑώμου γρλλοισ᾽ κ(οου νωψι μοιχβὶ Το" ὑπορέχον καὶ ᾿ κολακϑίων.ἵ 

ὡς τι σιρὶ σικυ μνοισι βεδηκωσ: ἢ δ σὐφύλαξοωι πρξε} ) ἤϑὰ τω “ἄοιμίαν. 

Τᾶλος ποι ἴσοις ξϑ λινον συ ργον τί σιδηροῦς σαένεις δά, ναι εὖ 'λαῖ 
θ΄ γος ἔ. αλϑρ Ὁ ὑπαρινομῖγ 

ἥδιον δὐνοῦμ. (ἐπιξουλϑνόμτων ἡ λα ρᾶ. “ιν ταιδὲ ἐκϑωγι ἄξγον δ δὲ} ἐρώμα εὐ ὁσέ ὴ χέσκα,, 
εἰν τυ τοῦ πὶ ρἱαϑατίωδν αὐ ῷςἢ ἔλθου ἐσ γυνὴ] αὐνορ. αὐτὸτοῦ ἐπι όπρυτα νῶον ἐπεῖν, ὦσπαιν ἐς “τον 

“Πα τντέσιβμαγφρδν. Νύκτωρ ποὶς λοαπίδας ὅτι “ποὺς φόρ!: -' νήσων ρι σἐλευνάφαρπα 

ζενοὺς οἱ ο! κιΐες ἱθς τά μαγει ρθα ἐσιόντες περι ελο ισι πὰς λυποίσιας δὲ χα, στον ὟΣ ἰελτ' 

ἐαύτι »»"'ς νισιώτοις περιλεφϑὰ Δ γῦτο λαμβαύει. Αἱ Ἄλλως. ̓ὕπιοιε πτὸς “ γνὸ ἤη ἸὮΣ ἔ κυνῶν 

οἱ ὲ ἁ ρπηξσιψτίτι, ὀώϑοισιν ἐς τοὺς ἐς συλίαν ὑλόντοις ὕσυς αὐαι χωρήσαντες, ἐμιῷο γϑοϑι. Καὶ 

σῶς γίσυυσ διαλόχωοντστι αὐτίτα ἐμπεὶν ποὺσ' ’χβας, “ούσένοιαν ὦ παρ ποὺς μέσινς: τυντίσι γὴ ὅν: φια "»" 

Ἀδισέρες, δγα πων μῦς νησιώτους ὅγα σείων. Νὰ τὸν σρσεισί. πρὶ δὲν αὐανηραώλι ίω ὁλόπς 3 

ἰξβστέτον "Ὡ εῖχον, δι᾿ ἀ δ ἰαμβικοὸὶ. οἱ ἡ λοιποὶ πίσσα ρος δακίνλικοι χὶ σ᾽ τἰλᾷ “ϑάγραν 

Κώμυψε. δὶς ῥμτο βσιν.Ἀγουυ δὶς μὔϑο 1σ λίᾷ Ως περὶ σεῦ Ανοις. ὡς λίων ὑπερμαχῶν σκύμνων. 

Ὑϑχριν" σοὺ ς ἤνλιγον. πὰς ναῦς Φησί. μεπίρησοιν δι τυπες σιλαμὶ γι. οὗτοσ δὲ ὃ χε"σμὸσ ἐπιὸν 

συσ' τῷ βωρβιὰρ χἰδόϑη ὦ νοῦν τῶν ἢ αὐξρ, δ. ἔσλο μὴ ἐνλίνῳ τείχει Τίω πόλιν ει λίσοιι, ϑεμιιςο- 



ἀτιὶ Ἂν Ἂ 

Δοισεβιερῆμ 

«Ιιγϑς νοίσοις τὸν ν᾿ κλῆς ὁρρᾶ 9: χὰ Δεν ταῦτ ΤΥ ντη λέγει; .(λ: μὰν ἀπέλλώγω εἰ ὼ 
χενσμὸν ΡΞ τέλος ας , 

γαυσ᾽ λέπιν 8, ὁ χρησμιὸς Κλ ἔφρασων ὅϑεος
 σρισυιφεἶσ' σώζει " ἐμέν. 

Τόχς τριτογρὸ φυλιμον Ετω ἢ αὐγὴ 7) λέοψγῷ εἰμί σϑ!». 

δι δδι δύρύο ποιζάδ:. Μοῦ Δη" Καὶ “πῶς. ἐλεληθείρ οἰντηλέων γιαινημδμοσε" 
ἐν ἀπόρϑιτον πιλέφρι δὰ ΑλῈν ὁκ αὐασηδοσίκσε δῆ λοΐων ἑκὼν ἢ 
πιρλλαδω κούριν. Μὲ δὲ 

Ὁ μονομ σιδηρᾶν τεϊλός 781 εσὼ ξύλου, σύπ, πτνσιυύαρ μανίαν νὴ ψ ΥΣ ; δέ ᾧ ὐο. Μ ᾿ 

ζὸν ἰόντα, Νώνν ἐπιδρέ Εγῳ σεσώζην νᾶ εἐκελϑυσ ολοϑ (οὐδ᾽ ; 
“ - . γ Ἵ 

Νδκα ὑτήγοίρτοι, ἱάντῖος ἴ ΔΓως δα ταγοτ ἐφραΐῳ δες: ΑΔλιχουποῦΣ 
; ϑείησουλα μεὶσ' ἀπο Δῆσουίσ' ἐπκοέλόυς πεν τισυρίγγῳ ἔνλῳ: : 

λέ; δὲ σὺ χίκναι γμοκικ ὧρ, 

Ηον διαύλνα (δῴης διμιή Δι’ Του ΤΙ τιλέίϑε τὸ λόγὶ ἐδὼ μοὶ δοϊς Εἰς 
τέρος κ᾿ σμιυ!ούσεσ. Ρύρ- ΚΛ. “Μὴ ποῖϑυ:ζφϑονεραὶ Ὁ ἐπεκρώζασι κὀραΐγαι» Ἢ," 

γ.υὅ σιδάροῦσ'. τὰ δσλα λέ Αλλ ΐς ἡγακαφλλφιμεμμεμδε ὁσ’ ἐνφρεσὶρ. δόσοὶ 
ΕΝ ΤΡ ΟΝ ΤῊ «ὐἰιιϑέσει " 

ἰαμβοὶ τρίμετροι ἀἰιαῖα ἤρα ο σύρυ διάσοισ' λακεδδομιον ων κορακήμους, ΛᾺ 

δλη!το ,δέύκα. ἐφῶν ὧδ τί, ΑἈΎΣζΩ γέγι πόφλοιγιὸντὄψεκι ὑδιιλδὺσε μιεθυῖϑει ς 

λφποωράγραφοσ. Αἰρτ Κυκρόπύδε κακδρῦλεντί 72} ἡ ἡγε ͵ μιξπάρταν. 
ος ωμὼ 

πππε πα, πε ὲ Καόκε γωὴ Φέροιχθοσ, ἐπείκῳ αὐὴρ αὐ αι θεῖε 

προθρηκο ὴ ὑκλέων αὐτέξτον λέοντος αὐταβενι! Φύλαβ. Σ δὰ ῥϑιῶ» "πε Ἰχόέσει ξυλινομιαλτατο 
ϑύλων γ σιδηρῶν. οὕ τωσ' ὁ ἱξισ. σώζειν διφυλαῆ εἰν." «τελέιοϑι δφισι τὸ λόπαι ὡσ' αὐτὸν δεσμιδῦσοωι . 

βαλόκϑροῦ. Πενεσυ ρίγφ' πέντε ὀπὸς ἔχοντι" δὺν δ᾽ τε αίσεσ ἢ εἱ χϑρισ' ὁ τὰ λοσ' ἀνε 

βαλλεπο: Μὴ πείθου ὦ ἡ νξῇσ' οὗ τοιεί 76! δωκτνλικοιάσι δία, ὧν ἐπὶ τῷ πίλει “πβενοκῶ νοι κο 

ρυνασ δεζφησι οὺσ' ἐγ 6 ρούσ. ἑαυτὸν ἵξρακα. κορα νος δ «δυσὶ ἰγϑύοσ. ὑπιιδεὴ αὐτὶ 5 Σκύρου; 

Σωδίσοισ' λακ εδειμονίων. “πώλιν τίω αναζφοραν- “πριξρητο ἐστὶ τίω πύλον Ἂ τίω σῴαικ τιρίανιαὰ 

ποὺσ' οἱ ἐχμαλωγυσ »οὺσ τ᾿ . οὺς ἔλαβε διμοϑένις ἐ ἐπισικελίαν ἀπνωμήιγαισ δὲ κλέωρ, Γαρα 
κιρδωιύθυσε. ρλπς, γῇ ὑπέθετο τὸς ἀϑῃ γαίοις ο ὁκλίωρ ἰματερϑασοα ὃν οὐ τῇ πίλρῳ πόλεμον, 

ἕω ἅμα γῶν». κ. ο ϑαυμαίσοιντε “πούντεσ', ἴλεην αὐτὸν Δύθνειν. κοὼ ϑουμκν δῇ ) δες δέφφησιν, δ σΤί τῇς 

ἀπονοίᾳ, τῆς ὑπυλέσιως, ἰραυμαζον οἱ ἀἰϑηνοίῖοι δ ἰχλων.ν Κεκροπίδν. ἀπὸ κεκ ροσπος Το δΎ 

Φνοῦσ ω ὅδ, κατολφν. Καΐκε γιὰ φέροι " ἱσυρία τοῦτον ὃν πρόπον ἔχει. ὅτι δγεφέρονηβ πε 

θΆ ἘΣ αρισείων, ὁ, τ εἸασ' οὶ ὁ ὀδυασε. ἀρ φησιρ ὃ τί Ὁ με ρα ἰλι σα, πεποιμκῶς. «ὃν νίςον» 

ἕᾺ δὲ συμβελ οὕ σοι! ὥοὶς τ λοσι "πόκον τινὰς σῇ αὐτῶν ὑὴ πο πεῖ χῇ τ "ἢ Ῥώων, ὐτοιμουήσοντοις τὰ 

οἱ πῆσ' αὐρείασ' 5 με προ ἿΣ μὴ ἡρώων. τοὺσ' ὁ πεμφθέντοι ς ἀποῦσοιι “Ἰ ,ϑένων δαφερολδῥων πρὸς 
αὐϑλας ὦ ὧν ν τέ ϑὐλέγειν, ὁ εἴϊας πυλϑκρῆ ων ζζψνγο) ὀδυδσεωσ᾽ δ). «ρλοίδμεν, οὐ τως. Αἴας "ὃν 

ὅὰ αθρινὴ, ἰχφερεδι ὀτῆτοσ' Ηρω. πιλεδιμ,οὐ δά ϑελε δγος ὀδυασενεσέμυ σα πέραν εὐπεισεῖν. άϑη 

γᾶσ' προνοίᾳ. Πώς ἐπεφωνίσω. “πῶς ου "ΧΕΡῚ ἌΝ ἐεχες εἰδῦδος, τοῦτο δὲ ἵνα δείξεὑ ὡς ΑΝ 

“τῷ κλίωνοσ' ὁ καγγϑώμα. Αἰ δλως.Ὑ οὔτο ἐΐι τοὶ κύκλου ̓ἀφάλκυτοω. λύμτωι δὲ ἃ 

βράσων κρινασοῶν ἐν αἴαντοι ὦ ὃν ὀδυοῦῖαι. λέϊοται δὲ; ὅτιοὺ Ω το ἀανηρς ἔραν αὐὰ. ὁ τῶ οὐ 
δυσσέως. πιῦ το ἢ λέγει, δγὰ “πὶ οὐ πύλῳ «ἃ ὶ δημοιϑένησ' (δ προήνυσεμ. ιοὐτοσ δὲ ἰδϑοποι νότιος 

ον Πρ 



β [ππεῖσο 

Αγλδκαῦ μα χίσοῳ τὸ λέσκιτο δὲ ὁ ἀμαλίσει “το. 

Κλἀλλά δι φράζανηρὸπύλυ πύλ' ὄνοι ἰΦ ἀρὰ γ. 

ἐς “ξυὴν προπαύλοιο .Δη.Ὑ] 00} λείπρδτσύλοιο 

᾿ Αλιτὰσ πυΐλις Φυσὶ καταλήψειϑῆν βαλαψεΐῳ. 

[4 Δ.ἙΕ πὐδὰ λουτοσταμβου γυοήσομιαι 

᾿ ̓Αλ' Α υ Ὡς ὃ "μῶμ τοὺς αυΐ δος ἀφήρπασω- 

Αλλοῦγοὶ ρθη τρὶ τὸ νου Τμκοῦ» 

ὀγχειημός" ᾧσᾳ διει προσύχεν ηὸν γοῦν τινυ- 

δΔ'" ἰροσέχυ σὺ δάνα γίνω σήςε “ΤΟ τ νου τοῦ! σὲ μῦ- 

πῶς ἐμιϑὲς, πρῶ οἰτρσιθήσωτοιβν--- 
και γεῖδιν Φ Ῥάννό, κιωκ λω χέκα μήσε δὸ λώσῃ 

“ΔΛ  αὐθακρ γὸν τοι χύτριω. δολίαν κρδοτρλύτάριν. 

ὀιιϑύπεϊον τί “}; Διιφιλόφραῦ ̓ὐκιωκλώπαιξ--- 

ἄλιου τοῦ τόφησινείλλαι γούως ἑκάςο τ: 
Αἰτεΐ τουχείασεοέρ!υρο λύγουν ὅ Τοσί" 
ΤἨαύ ταῖς οἱποοὺδοῦ μη δυσὰνν σὔλοξίας" 

Δηπώς δόξιηρης 2) κω λώσσηξ. ̓Αλύπωσ, 

ὁτιὰ τριήρη 7ε) χῴκνων, ταχὺ 

Δ Πῶσ’ οὖν αὶ ἐλώπηξ πρόσοτέθη προσπβκωι: 
Αλ᾿ Αλωπεκίοισ, τοὺσ φ τὼ τας ἡκάσιν - 

ὀτινδόξυς :πρωευσιν ἐν Το! [δ χυρίοι ς: 

Δ᾽» βινεννρυ Ῥιτομιαθδσ' Ῥὶς οἱ λωχτκίοισεέπγον. 

Γ οὐ πόλν σύλον. πρὸσ πίω 
κατοίληξι " ἐπποξῳ ὅτι 
ἀὰ προίιορησ' ἔβ: περὶ “ὖ 

λου λέγωψ. ἔτι πύλοσ. 

τοῦτο "σμόσ. «ἔς! πύλοσ 

πρὸ ἜΘΕΡΣ σπύλος 7, μὸν 

ὅθι κἄλλν Τὰσ ̓πυύλες: 

πὶ ς ἐμβάζσεις. πύελον » 

ὄρνῃμα: εἐμβαπή. ὦϑα ἀπ 

λούονται αὐτὶ “τ “τίωὐ ε΄ 

“πύλῳ πρᾶξιν δεμοιϑένεσ. 
Οὐμιιϑέσ ἀποδοϑάσετοι ὧσ' 

στϑ κλίωνο; ἀσποςε ΠΥ 

οὖ ἐκϑέσει σπαμθοὶ τᾷ ὡζ ἐπὶ 

τ τίλει ́ πα ρίγραφοσ. 

ἔσποξε δὲ χῳ ὀμόματι: «διὰ 

ἀρήψιοςς Φλ πλέως με 
Ἀὐνϑκν Ο κλίωρα. 

Αἰκείδῃ φράσον ον ἐκϑ: ἰσειιολ 

(οἱ τρᾶς ἐὺ τρ' πέλει « 

γραφοσ. «ἀπὸ δὲ 3 ζώων 

γα βάλοι Ἂν κλίωνα. 

σ' ανοιδᾷ κοὺ πεινοῦργγ. 

Μὴν δολώσκιμησε ϑδλῳ ὑπίλ 

" Λαίραργων. λαίθαργοι 

τ λέγονται, αἱ λα - 

ρα “πρυσιοῦ σοῦ! θι δέκνου 

σπιυπολιιεῖριν δὲ ὅτι »»λι 

“πεῖροι Ἦ αλωσεηκσ' . κο 

πε ροιμιία. »ρλλθιδβλώποξ. 

ἀλλϊ νοι ὁ; μέγα. “πᾶ ερὰ τὼ πορομίων ἐπαῖε. σαίνᾳς δοΐκνουσοι Θ κύων λαίίφαυργισ εἰ. ἀκφοὺ 
ἡπάλωπηξ πα με ὲ τέων ερδυσύρονΤατέιπὴν “τὶ γερῆαυ ὡς ὀδοϑέα, σῶν. "ἡ ἡ ὑψιπύλι, ὕψω. Φιλὸ 

ΞΡ ΔΎΩ Μιυγαλώπη, ὅτωσ' ἐκαλῶτο ὁ Θιλόςρατος-λέγον ἢ αὐτὸν ἡ ΤΡ δῦσα ὃν β. γε ὠησήμ. 

Ου τοῦγβ φασι. οἱ ἑξῃσ' οὗ τοι είλον ἰαμέιϊιο! εἰσι Ὅι μύτροι ἀϊιαο λεῖοι δὐω τύ. ἐδησ' δ κῶλον 'αμε 

ο (ι8 οΥ ̓μορμόμεξον βραχυκατοίληκ τον. λόπεται " γοδὺ ὅλου ποδὸσ πρὸσ' πίω συζε ὑαν- Ὃ ἑξῆς εὖ 

ἔν ἰαμβικοι [ Μετροι ἀκατοίλεκ»"δύο, ἐπὶ τῷ! πέλει πὶ ιραΐγραφος. Α᾽ λλὰ ναῦς ἐκ εἰςοήε- 

“ποὺς εἰς πεμιπορϑῥασ, ἀ58} νσων αναπρά εὐϑιγασ φ: ̓ν οἱὴ ἐκ πεμιπύλϑροισ»λὰὲ ἐκ ρδὰ ̓. 

Ἰαχίασά ἀργυρολόχρισ. πολεμίασ. ΜᾺ συλλεγούσοις ἀργύειον. κὴ λήμμασι αὐτῷ! ποιᾶσαις. ἐλὲ 

γον το δ νῷ ' ραιλοι κοὼ σαλαιμίνερ. Αλωπεκίοισιν. ὁμοωσὲ Φυσι Ρ̓ ἀλωπῆξιν αὐτούσ'. τοῦ» 

δέφησι, παρῶσιν πευρατσλέοντισ' οἱ νούντοι σ3ο ρμμώσιν. ἔπειτοι ἀνπεισιὰν πα ρίωσιν ἀμιαίλουσ᾽, 

ἀὐλωϑὰ τοὺς 667 νασ' δα ρητεύζομ τεσ. 



Α οιφυφάνουσ᾽. 

Τούτοις ὁμιοϑὲσ' εὐνί τωι αὶ »ἐχὸ »ρρεῦ κοὼ Ῥυν ἐμερύν" ΩΣ μ5- 
Α 

Δλρν Μλ τ δοο,, ἀλλίσυπόνδε πάνου ὃν ἀπίσυιἐξαλέκαρ. ιὸ 

μᾶλλον πεῖσ τε «ἃ ρνημὸν λυΖ0᾽ 'δασικυγλήνην μήσε δυλώσῃ 

νοις αὐτοὶ Σὲ δίδοεϑει. Καὶ Δη" Ποίαν κυλλήμίω Αλ' τὴν πύγυ Χά ἐγίησε 

τοὺτονἡ μερῶν τριδρ.ἐὸ Κυλλήνημιόρϑῶσ ὀχεηφῳσῚ ἔμρε λεκυλλο.. 
λ 

ἡμῶν ο πο 'μὶνώξι , Κλιδυκ ὁ ῤρϑῶςῷ ράζεις: τῷ κυλλήμίω »» ὀφοϊβος. γ᾿ 
ἐν χεσ' οὗ ϑραπιώτοαι λάμξα 
ΕΝ φοφὸὴν ἡμερὼρ Τῶν: Ες τίω λϑρ ̓ὀρϑώσ,ψν! ἑα Ἢ τὴν δου πε39 ουσ' 

Αἰλλίτι. οὐ ἐϊιϑέσει ἐπικὰ - Αλλὰ ἐδ» μοιχφησιμὸν σοι ἡ σον ἥερυγωνο' 

ἱενδείια ἐναὶ τῷ τίλφ να Αἰοτὸς ὡς ἐν εἰ “πρὸ “οὶ σή! σ γὺσ βασιλδύσεις ἢ 
γράφο.. Σαύρο τς ὀρῇ. “ 

Κυδλὴν μήσε: ̓κυλλήμη τ' φλε! λλ'Καὶ ΥΣ ὑμιοϊισυ γῆς, μ ἡ φιἐρωράς εν ϑαλααγὴς 

ἃ τῆς ἀρκαό. ́δότι Δέχρ Χῴτι γιὲ ἰκβατομ ομτδγκ οἱ σεῖς »λείχωμὲ πί ποισοίο 

στυτο Ὦρλ ὀνόματι δἴλγακ: Κ.: Α͂ λλϊγῶ ἐδορμ ὄναρ καὶ Μοι δκἐμἡθεὺσ' οὐ τὰ, 
ΡΝ 

ἐν Ἡρι Ὡ γπν ΤΊ δέ μετα τουχ, ἀρυ τούνῃπτλῦθυ γίφανν» 
αν ἃ διασεισμὸν δγαβιάλ΄ 

λων δὲν κλέωνα: Α δηασείον.τίσ' ρας ΓΥ ἢ ροδοκ οὗπες͵ κιοιλαιίίνου σι τίὼ "χε! ρα" μν ἡ ὑποθάδλον 

“τες ὁπὸ ὃ ῥμάπιον ε(ό το σι. Τὴν τοῦτον χαῖρ. ᾿ἐκμέϊαφοραι τ χ παλόγωμ, ἣν αὐτοψτὼν. δ᾿ 

κοιλαινούψ των χοὺσ' χθρασ, ἦν! [3ατο. Ε βαλε ἀινλμ. οἱ ἡ μάγειρον ἐσπειδὼρ᾽ “λάΐ ωσί (πιλε- 

απ: ἔμβαλε τῇ λομᾷ. Τὴν δ) οπείθουσ' σεσίνω το πὰσ᾽ [λέϊρασ' κιώ κυλλὸσ ὃ ὁ δοπείϑησεῖου 

πίοι πεπηρωμϑμοσ. κυλλοὺσ' δὲ ἀπ "ιὸὶ ἱαλοῦσιν ἐσ! “πυσῶν κὼ χερῶν ὁμοίως: κοὰ χυλοὺσ' "ὃς 

λξίρα τε πηρὼ ἀϑῥου:: δἔπολις. δπιχολὺσ' ἃ σι χίω χείρα σφόδρα. “κατὰ καιρὸν δὲ δγαβαίλλειαῦ 

“χὸν ὧσ' ὡλέητιν. ἰώ δ κοὺ νεἴε ον ἕ ἑταῖρος: ΡΤ πρυγωγσ. ̓πρὸσ Ὧι ἀτ τὸν ἐχείσετο ̓τῷ πον 

κοῇῳ  λεισμὸς γουἀξέπεσε τοῖς αϑηνιείοισ' »ὡς ἄρα δέοι αὐ τοὺσ' τοσοῦτον δγενυγεᾶν. ἣν» ἀλλων 

αὐϑρο τῶν, ὅσῶν ἀετὺσ' τ ῥ᾽ πΤηνῶν. ἕν ἐκ βατείνοις. ἐ ἐν τῇ ξαρβοίρων χόρᾳ. σοῦ σοι " κὐὰ 

ἐκ βάτανα, ΦΧ περσῖδοσ χύρασ “πόλεισ' «ὧν ε᾿ μϑὰ -τῇ ἑπέρᾳ ἐχόμαζε βασιλόῖδ' ὸ μέγασ' νοῦ δὲ 
τῇ ἑχέρᾳ ἐϑεριζον: οὐ34: ο΄ “ν Φησιν οὐλξλλήνον μόνον, ἀλλὰ οὺ ἐαρέαρυν. Δ λόχων ἐπήπτυστε- 

ἐνχοΐ ϑευσε νι τῶ σ΄. ἐν ̓  τὸ πᾳ προζφϑάσασι λέόξασό ἐπε δ κορίδοννεμοισ κο περὺτο, ἐπα ποῦσοε δῦ 

ὅλνηγ εἵ!. πσλαϊμοῦσι γεν ἐπί ποίοσομ ἁλμυρὰ κὺ ἐξω τούτον ἡναγοαἴζονην αίνᾳν πολλά. 

Τοῦ δέμιου ἱκαϊαχέιν. ὅτι ὁ κατα λεῖν, ̓ ποὺντως ἐπὶ ὑγροῦ: «ἀλλὰ κὺ δ, τίω ἀμβροσίαν ἐπιφέροὶ Ἢ 

δ, ἑνρόν αὐῤύτωινα δὲ χαλκοῦ σπδῦοσ'. ̓  Ἰλίου ἐγλέοισιν ἐσ’ λύχνου. Ρλεϑυγίθαν. Ἰστυς 

οὖν! ΧΩ γὺσ ϑυϑέντται ς ΠΩ ἔλφρ. ἀρχίᾳ τῷ μϑῳ ὑκρότωνω, τῷ ὃ συρακόσας κτίζειν αἰ λλφοι! ΔΑ. 

ΦΆμῖν εἰ ἰγαιθὴν λαξᾶν αὐομένοις, ἢ ὅτως ὑλονῆας χρνημιῆς: χόραι δυαήλξνοεντο ΡᾺ λαὸν ἔχοντες. ἰλ 

ϑε πἐρασεϑροι Φδιθον τίνα παν Ἥκγθθε. «αὐ δ δὰ φ ράζε δϑοϊγαιϑῶν “ἐπερόνίμεν ὕλοιθϑε. πλῦγνἐχ 
{{}εἀἴνων κα περππνοτου την ὑπό. μι οἰ μύσπεεὭλορ ὕγηθαν ὅλ Τοαῤ χα πολέ ἑλομένεῦϑεν φασὶ 

κροτων ατοι αϑϑὰ γαινότεροι Θὰ αὐλις αὐτῶν ναϑλιϊῶρ πλλών ριἀγοθῶν μήτηρ ἐβόντο. βὴκρο 

τῶνος δὲ ὑγιίσερος δ πφηγράφος Φιὸν ερπένθον ὀλίφθαν, ὡς ἐν κροτωνναι τῶ δ ρώ 50 ὄντων. " κ᾽ 

συρακ ἀσίων “πῦλισ' παμτσὰσιοσ' ἐδόντο, ὧν Ὁ ὁ δείκα τη ὡς σαῖνν “πϑλλη ὁ ππεροιμιαῖ). ὦ ΩΨ ἣν ἑ 

κάτερ) ποὶς συγ χρησΆρισι θεῖ σι ξῷῇ ᾧῷ οἰς ἐπῶν, εἰσ' δἰ δαίμον αν ὦ ὧν ἐμελον οἰκ  ζ4ν λιν ἀηρχεῖνε 

ϑοῖον ἄμφω δ ταῦτα τίω θεὸν ὃ ἀλλαν τοπτόλης ὑνὉι ἐϑεάσουτο τῷ δήμῳ “ΝΡ ἀϑηναίων »λαριζο 

μέρμαν, δν ἀρ χίσ τολϑῃ νὐ τίω μυσκιλλεύπειαν ἄς ον σιυναγοιγὼν κϑὐπαλουϑυήσανσιυϑε μενθ, - 



τῇ 
4 ; φ, φ' «- » 

4 ΝΣ μα δ ὁ ἐγώνκαΐμοι ̓ δόκει ὁθεὸς αὐτῇ Ἐκ πϑλέως ελθενιικ τῆς ΤῊΝ ᾿ς “πόλεως. γλαῦξ δὲ͵ ἱερὸν ὃρ 

ὡς 

{πεῖ σ' 

τ “πὐλεωσέλθεν τσὴ γλουὺξ αὐτή σικα ϑήη ῶν» Ἶ ψεον «θινᾶσ. ἐπιχωρμίφον 
εποικατορασέμδᾳν Κ]δθικεφοελῖς ἰφυράλλῳ, εἰ λαυρεῖῳ τῆς ἀπ κις “ 

: Αμιβροσίαν κατοὶσοῦ: ΚΤΊ γον Τὺ ἡσικοροδάλμδ, τ τν γνονται ξυσὰ ὶ μέπιλ Ν. 
Δι, Ιοὺ ἐξ. σκὴν οὐ ἐρὑλεὶςτο γλαΐγεδο συφωώτίρος: ἤπια ῥάνον νὴ "ἱ 
δ Ἵ κησ' συμ ΗΝ ὁπϑεο. 

᾿ς Καὶ μὴν ἐμαυηὸν ἐπεηρεπσσοι πού χονς β ἌΡ ΒΜΕΥΝ 

Γ «ροντοιοργέῖν καν αι ποδόνάν πά λιν: ἐσ' αϑήνασιπλαζίι εσ' λαυρι 
Ἁ .“ 

Κλιμή τό κῃ Πκεϊιωσα γῶν οἰ μᾷμ ὁγοὡς ἐγὼ οτικ εἰ κα γλαὺξ "7 ὀ(σΤρεῖς 

Κοιϑό “ποριῶσοι κοὰ Οἴου κωϑὲ μέραιν: «ὦ τετύταοτο ὀτρώῆικῷ 
χευσμνομίσματι: ἂρν- 

Δικ σϑᾳ ἐλ μαι κριϑῶμ αἰκούωμιηρλλοίεις βαύῳ. πολέ ρντι ῥαλλα 
Εξεποτήβυγμυτέτι σουϊφιθουφ ἀνους. ᾿ |0μ. ὑπερέλκόμϑμομκλὲ 

ΚλΑ)ν ἄλφι πῆδασο "ποοι ̓ σικῦν α πιῴα" ἐπι ἀφείς: ἈΕΨΟᾺ 
τὴ οὐ βι δαλλον νά 7 

Αι ἐγὼν μαζί σικοισγεδεα μεμα δῷ δὲ λίγτωι οὐ μόνεν τοὶ ὑγρά 

Καλτούνψον ὀπτόνεμεδὲμαλλέϊμν' ̓ ϑν ἀλλὰ ἃ σέρια ὃ κϑὺ νῷ Ὡλ 

ΔινΑνύσοιτε νϑιῦτι πέρ'ποι ἦσο θῶ σ' ἐγὉ ἀμρρεσίας ἐπαξο. 
Ἶ 

2 ἰοῦ: ἐκθισισ' “τῆς κόρων!" 
Οὐπότερος αὖ σφχῶιμᾶλ μι μεϊλλοναὐηριῇ, 

δοσ ἐ ἐκ σίχων ἰαμβικφνῶν 
Τούτῳ παρα δώσω Φὶ σπνυκὸδι “χοὺσ' ἣν [ο. δ᾽ πρὸ τίθεται παρὸν κῶν 

Αλ Τρέχιμᾶν ὕδὼ πρότερος Κλιοὐδ τβλλίγω τῇ ἰαμιβηὸρ μονόμερων ἃ 

Χοιῶ δῆμε κα λέγ ἔχεισ ἀρχὸν ὅτε πον τὶς ὃρ 
ΣΤΡΟΦΗ͂: καταΐλιιτον οἱ δέ ἐσ ΠΩ 

μετρον. "ον. ἐπὶ τ τίλο 

Κορωνὶσ' ὑβιόντων ὅΡ δ ὑπὸ 

.- μκριτῶμ. 

Γι γονπιιγυγδ. ὑππιξε “πιὸ 

μὰ ὁπαιλην οηρῦ τὸ δὲ λέγ ὃ ὁ μοσ, ὡστῷ ἱλέωμοσ κατεγψωσμίνου - οδλον δὲ ω ἰαμξικὶ 

"πειρῴδεσιν ἀπὸ “τοὶ πιλέωσ' σιφοκλίους. δ δὲ κοὶ ον νεφέλαισ “πευρίϑη μδρ οὐ Ὧρ δα πεῦδισ' 

οἱ Ἄροντεσ ̓ Καὶ ϑουφαϑουσ. ὡς κολαίκα κωμῳ δέ τοῦτον ἃ ἀπούϊεῶναι. δ. περ κλέωνι σωυΐᾳν 

“τα διὰ κολαϊκεἶαν. ἦν δὲ ὑπογραμμιααδ διαμεμεημένασ δὲ πεφυπιάνας. Καὶ τού ψον - 

Του. κὸ ν ὄγον. ἐκάλοιω δὲ ὁ ἐγφύδνον. δ δὲ εξῆς μόμοντῳ! ἐϑίφν ν οόλαζε. “αὐτέων ὲ ὑϑσοι 

ἀφθονίαν “πὰ ρ' (3.. Αἰνύσωπενῷἴ “γὉ παλνρω σοῖς ώ μὴ λόγοις μόνοις ἐππγγέλεθϑε.. ἘΔ ἀν ὲ 

εἰς: τροσικῶς ἀπ 3 Ξ ἁρμάτωνή αἷσ ὲ ἐν ροσ' ἡνιοχρεῦσται οἱ ἵπσσυ!» δι ὁ δῆμοι γα ὃ Ὁ σρλιπενον 

ἀϑύων. Τρίχονμὶ αν ἥδ. ἐγγνθεν ἀπὸ το τοὺσ ἡνίας ὁ Ῥιχοιμῖ αήγοιγ. δγαβί λει δὲ πείλιμ 

»»ὺς ἀϑιηνρϊουσ' ὥς "7 νας κε ἐρϑουφ: Ω “ἅμε. δγαλι κοὸ ἄϑεσις κ μέλος μομοςφοφ εν ἀμιον- 

Οἶον περιόσῶν τεροΐρωνοϑαλλὰξπ “τῶ γοῦν, ἐγέκθέσε!. δικἰκωλοι δέ ὅν αὐ περίοδοι. [ωνιεὸν δὲ, 

“πὸ ὸ μείφονος μέτρον. ὧν πὸὶ μϑ, ὅδιν ὑφϑνμι, Μ Ὅεδ ὅν δὲ ἡ "μι ὅλια ὁ πέτα Ὡ κοὸ Ἂ δια 

»".- ἄὔρεται δὲ κατὰ τίὼ πρῶτεν χὸ ραν κ πον αὐπίωνινκ οὗ. οὐδύτισι χϑὴ δ᾽ Τρόχεμος ἐφίκά- 
καϑῆι πιριόσλῳ πωράγραφοῦ. ἐπὶ τῷ πίλο τῆσ' τετούρτησ' πιὺρά γραφοσ' τοὺ κορωμίσ. 



Νῦς ὀποδι τοῖς ἰμδμεδμειδιον 

ἐντῳ ε γκεφάλῳ ὁ μῶνὅτι 

ἐκόμων οἱ ἑ“ππεὶσ΄. ς γκέφα 

λοσ οὐκ ἴσιν ὑμᾶνιοὐδὲ ἐσὲ 

Φ ρεφάρεις: Τ αὐϑηλιϑιών 
ζω ανικμοϑητῶ. "προρσριῦμιω 

δλίϑι ὅνααι, αινειίεϑηντοι ὲ οἱ 

λίθοι, ̓ αὐτὶ 1 πολ γοίϊαίνω. 

Βρύλλων: ἰδαπατὼ μή ὑ-πύτι 

νων δ. μι ϑνων. σύμμιαιχρς ὴ 

ὑπναῖνων ἐκμαιμήσεωσ' (δὰ 

δ΄ παϊσων Φοω γῆσ. 

Αοισοφαΐουσ' 

Θ δ ρωπρι δεδίασί σῶς». περαδόρα τύραννον. 
Αλγλπωρογω τς ἕ Θωπευο μδιρόςτε χα 

Ρφρ"κάξατωτω μδμοσ' Π ρόρτοὺν λέν πτἀεὶ 

Κε ἐχανασιονῦσ δέσυυ "Πα ρὼν ἀτρδωμε!---ο ; 

ΣΥΣΤΗΜΑΙ ΚΕ ΠΕΡΙΚΟΠΗΝ:, 
΄“νὝὟ ΕῚ Υ ΄ [1 ξ΄ Ὁ. ΄ 

Δ. Νουσ' ουκὲν: “τούς κόμαν Υ μῶν δτιμδφρομᾶμ 

Ν ομιἐφυσεπύδῃ κῶν Ταῦ τῇ Διθι ἄζω. 
Αυγο τα δ ἠδμαι- Β ρύλλων, Ῥκαϑ' ἡμέραι» 
Κλί7 ον τότε βόλομμαν Τ ρέφαν ἕνα προσοῖτ)» 

Γροπέτώωυ: δὲν προὶνο 18 Τοῦτον ὅταν κα πλίως, Αρραν ὑπο τοξαι 

δήμ' τονπίσι δημαγόν. ; ΑΝΤΙΣΤΡΦΗ . 
ν ΝΥ “ “4! 4). 

ὅταν Ἶ, πλέων, φαφνὸς, αὐ -" Χο υτὼ υϑὺ αὐ δ᾽ηρῷς Εἰ σοιππυκμότησιψε: 
ἢ τῷ πλεγάσα “Τὸν ΤεςΊν. γή 

χορ ἡνξίοϑ δ δον κοὺ μὲ - 

γς ἄνα. Α͂ γα ἐσποίται 

ξα. ἱκωτέρωλομ. ἐκ μέγας 

κω ̓κοὺ λαμπροῦται ἕως ́ 

Σ τιν  όπῳώ δ’ λέγ: Τύτῳ παν γρλλής 

ἔμ τούς δέ πόταδα ὡς Πρ δομοσίες Τίφός, 

Ἐντῇ πνυκἰνκκλοταμ Μήσοιπυχῃ δορ δὴ, 
Τοὐχωμ δι αὖ ἢ 9 πῶχὺς, Θυσοισιὲ "αἰδιφ τν Εἰσ' 

νὸν (“ποίησοι. “Τοῦ πριν ἐκ’ 

σοίς πσλουτῆσρι ὕφε ρομ πί 

νητὰ ἐποιήσοο. 

Εἰσυν πυκνότης ὄϊν, "συιδεσις. 

Φρόψισισ. «ἐν σμνεχῶς κρὺ 

περὶ παρίντους οὕπω Φρο" 

νεῖν: ὥπερ ὄμ σους: 

λόπει θοὺς ἢ ῃ πιυρεσ. ἀὐλ, 

λῦτι γιοῦτομ ϑύμα. μι 

οἰουσ' δὲ τοὺς λεγορϑῥες φῦ μαίωςς ὅνπερ καϑαΐρδσι' πὼς πυλής,τρρἑαυτβφόρῳ ἢ δ᾽ τοὺσ' δωμοσίσι. ον ᾿ 

ὑπὸ δ Φὶ “πὐλεωσ᾽ χρεφομένους ἘφεΦομ γὶρ μεν, ἀϑαναῖοι Αἰαν ἀγρρνϑσ' κοὸ ἀχεϑσουσειρὶ ἐνκο: 

φι συμφοράς πὶς ἐπελθούσης' τῇ Ρ πόλα, λοηκου Ὁ λίγ, " “πονάτουτινδς, ἔϑυον Ἰούρυς εϑεκα 15 κα. 
ϑουρϑῆνο. “το μιάσματος οὗς ῶ ἐσπωνόμαζον καθα μαῖα. κρὺ ἐν βαπρείλοισιε οὐδὲ φύ μακόισιμ 

ὀκὰ ἢ ῥᾳδί ὡσ' ἐχεήσοτ᾽αὐ. Οπιν μσοιπύχοι. τροσηιὼςς γον μήσοι τυχὸν πόρον’ χε" μάτωμ! φ 

ὧν αν ἱ πτυλίσ. πολύσιος. εἰσὶ μυτωφογασον Ξ »ἱ βυν. ἀπιδοιπνεις ἢ ἐμβδύεις αὐδ τὸὰσ οὐσίασ'. “ποῦ. 

οἰλκᾷς δὲ ὁέπεν αἰὰ ῥλὴ οἰκός, κάλλιον δὲ ἐπὶ ἡ Ὧρ) βῦσοι διεισνῶς Π εθιελομαιμἐνεδρένω, σβα 

“πειτώ. " ᾿ συβιζομι. "ἡ ὑσέρχομει!. Οὐδὲ ϑοίιῶν ὗ ὃραΐν. «δδὲ πρόρσις οὐμᾶνοσ ἀδένρω ἅπερ ̓δίκονν. 

Δ Π ὑκεκλόφωσίμου.. . ὅσο αν ἰμωκλοφῶπε σι. Καμόν. καυμὺς Ἵ ὁἰιάδος ἣν δι καςικῶν ονϑοι 

(αλλ τὰς γάφυς., Αλλωρ 'κυμ Υ ὁ ἀυν 15 και σι 5 εἰς ὃν τὸς ψφεια καϑι εσαν τὸς δηκαφηρίοισ'. 

κρατίνος λαὸν «ὐρόμοις, οῖνι ὃν ἰμμιὸν καλῶ. τοιῖτος αὶ ἐάνετο νὴ ἰῷ ἄρόμοιος χύνν: ὠσφισυφο-, ᾽ 

μλῆς οὐ νοἰχωνῦσε Ρὸὺν ὴ ἀμφότεροι δυο ἐφύζυ Τὸ οὐγ1σ' δη ιἀ, σηρίοισ' ὀλβωχοιλικῶσο ἣ  ἐνλινος νὴ Ἅ ὃ. 

Αϑν ἰωνριοσ' 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΕΡΟΝ 

ΔΩ κεψαιθε δέμᾶ συφῶο'. ἄυποὺν περιέρχομαι, 
Τοὺς οἱο βϑρουσ' Φρονξίν Καῤμέξα παχτύλληῃ . 

Τυρὼ δι ἑκαροτοῦ Τασοοὐδὰ δυκὼν ὁ ὁροῦν, 
Κλέπτοντασιἔπεετώμαγ Καΐζω ποῖλιν ὅθε μῖ ο 
ὀιάν κεκλόφωσίμψικυμόνκασαμελῶμ. 



κλιδι μέγ λώνι πδιρε σικάναιημιβος 

[ππεῖσ. 

ΚλΑ- πὸ γ19 μὰ καρ ον ἐκηκοσδιον .Α ὑλυσὺγώ )φ96 με λϑῤ ιν!’ ἰώ ὁ ) ἄκυρο 

ἔλα ) ἡ ὃ χιλίοῖς ὡσῴασιν 
ἀρισυπέλης σῦε Ρ̓ νηλᾶρου 

Τ εἰ σῦ λαι καϑῃ μρῶ βονλόμδιρςοξυβγετεῖ ν- ἀύθεμμα, ἐἰσηβαὐτδ)μόϊδ 2 
Αλλ' Βγωὼδὲ, δοκοίπορλολεευκὼ δωδεκοίπαα λον" “ῦφον καϑί «οϑου-πρὸσηρῦ 

Ὑ' ΤΡ ἐΡΡΨΡΡΨΣ ὙΎΕΨΕΝ φαῖν.»» - 

Ψ͵, «  ἜΔι ͵ 

Καὶ ,λι. λιόησθε λα: "υἱὲ πρό πουλαιυπο λυ πα λίκ. τὸ ον ὁ ὁ κυμθ. «αὐτί δέν 
φων τοὺσ χ! ̓ " "νούας οἷδ ἊΝ 

ΔΗ γὼ δὲ 200 ὀδονδίν δὰ Ῥιημυριδπολαυ, σοι χφῶντι. αὐταιλκόγ κά 

Βδελυῆ δμοῤσφω"ὴ πρότστ, Αρωυποί λα" "λων τισιν ν ὡσζφισινε πο ρὅ 
Αγυόι ϑὐζδόρᾶσον: νδυροϊγεμμὴ Φρεισειστισύ δ} τεσ ον “τοῦσ λέβεσιν. «καὶ 

Αννα, Φισ' οἐπόβαλβί δῶ νἐμύχεκα Ῥυ σον!» 
ὃ φῖσ ἑ “σοῖς δὲπίϑιπιός μή 

οὕτως ἑἐκαλδρκαμιὸσ, ὅνκα 

λύμήφιμος ̓ ὡς ξονοίῶν ῳ 

ποι 1 δ’ τοὶ ; “-ππὶ κδοιαλύπλάτι ἐκφρονίων γλοδιϑρονὶ ὁμοῖον ἡϑμᾳ, ῳ τῶσπο γφυ ῥαρλαι μιβαψουσὶν, 

εἰς ὃ αἱ  πορφυρακὰ τὰ κὸν χίλι « ὦ σέρηρισιν ῳ αὐντοῦσ᾽ δὲ του τοῖσι ΤΩΣ οι. ὁ δύλεουρ ὐσφησιμέρω 

δγανΘ ἥξατι δε ςἀϑροσίοι ἐκ πηλίως συφοίε ζουσ' ἱκυμοισι ταλικ τοῖς “«πρφυρασ' ον “4 γ,9’. 

εὐχυλοσ οἰ ῳ Ἀνυκρηρι αλληηρίκως »ύσ δισμοὺσ καμοὺσ ὄρικ δὰ “ου͵ των κϑὰ που σδεϊινμισ' 

σϑματοσ. Αἴλλωσ. Φαφνὸς ἰρημῦσ σ ο χίβορ. "ὃ ὁ πῆρ τιϑέ μόμθ᾽ τοῖς ὑπ. "κοὺ ἱκημὸσ' συγιλέι- 

σταιχϑ οἱ  ἰαξὰ Κη σοια λέγθασι ἢ ἢν ὀφϑαλμὶ αὐ σῇ Αἰλδλως κυμὸς ἑκα λῶτο "κὶ λέπας, 

ὁ ἀντιε μᾶμον δ κωσῶι δι οὐοἱ δικαἰποῦλμαϑέ εσσιν τὰ σψέφους. Αἰλλωσ. καμθλ τονὲ ἐπκακυμοᾷ 

δὲσ.σὶ ὁ καϑιάσιμ ο, δικαι σοι τέω ψάφον εἰς σὸν Και ΡΌΝ. "Ὁ ἡ ἀλλαιλο. κα σιοοίω π χἷσ κημοις, ἰόν 

“ὁπτοῖσ ὑσανις ἂν ἀρίτιε κε ῷ γι οἰμκ δον προρκόσμημαιχϑὰ αἱαυλητηρὴ Φορβφα κοκιρίκουτί 

“2.0... «ὐὰ τις, Δὲ λασρι ὁντι "ἥϑαθραθ!. κοὺ  μιχογηεομτι συ βφόρον μειρρίναμιαι. Κατα μιλεῖ ̓- 
κατα μηλοὺν ὅπ τἰωμκλίω καϑὶ εοϑδω εὗπὸ “Τῦ) "αγρούθςὸν λομὸν,ὡς σριοῦσι κὐὰ οἱ ἑμῶντ' 

“: ὁΛ' οὖν Θούλωτωι,» τιίκατα ψνθιζόμμθ᾽ αὐξ ἃ δγίκονζφων,ανανγοι οὐθὼ ἐμῶν “τοὺς πλοητέφκα 

πη καζον κε ὑξοοραι ξωνά “ηὶ μεταφορᾶς ΠΥ] ἰατρῶν Ὑ δυκι μαζόμντων ἀηλφλ μήλησ: 

Α' “περγισ μωκ Ῥίανιο ρωνῆς αὔϑισ' ἑπέρα ἐσιόντων δῆθ᾽ ὑποίερλ5..ο δὲ είλοι ἰαμξικοὶ φι μεφοιάκα 
τάληίωτοι «δι “παλίω τοιπη ἐαμβ ἰοῦ μονομέτρου 6 ραλνκαποιλμίωτο νιῶν ὃ τελϑυτοῖθ᾽ ἰδεῶν 

ἀμόνω τῇ κε χίωνιδων αἰλᾷ πὴ Κι πιλά κορωμὶὴς γγεάφεται δὲν ρ᾿ 'εἰσ' μαΐκ ιαφῃ αἰ φέφημι, 

σμὸν αντὰ τὰς ὅλεθ ἐρᾷ «ἐσεῖος οἱ τεδνεῶ τεσ’ Μαικαυρῖ τοι λέηῇῇ. Α 'λλωσ. μα δια ἀραίωλ' ἐπ ὃν 

γἰπερ. ἰὼ ἀϑημοΐίον, ὑπς  αὐδηρὰ ἀππύϑανοῦ σον πλνπελῶς ἔθαψαν. Α' Ἄλυς. ἄγοιμικοδεσ. βά Ἀν εἰσ ὑΚ. 

καρρίαν. λόβκατ᾽ Φυφημισμὸν ἐδίλαντο λέποῦς. αὐτιτονβαλ᾽ ἐσ’ δειλεοὸ ὑταπῶ, “μακουριανϑουῇ 

ον » ἀδον χυθίον διατυγρῦσιν.οἱ δὲ πἰὺμακ αν θυ γουτέραι φασὶ τῷ "ραμλ ἔωσ. ΤΣ τίω πὰ τὰφ 

ἀήνασ' δρυϑέως ϑρατείαν ξ :Ξ ἀθίω μάν ̓ μλκ διδόντων αὐξρ) του ἱρακλόδας Ὁ. Ὄν“Το ἐ 

λές ἐωμὸν ἰατα φυγόντα, γα"»μοὺδοϑέντοσ' του ̓ἀηιωναίους νικήσειν τις 35 Ἢ ἡρακλάσῶν πρὸς 

ϑαύανγν ἑκούσιορ ἐκ σ εαυ:} δη κα πέσφαξον. ἑαυτίω ὡσ' ο " ἡρακλέδχις ϑυριαίφισι “ς ὃν τοφορ 

εὔϑεσι Ἂ σεζφανοιστιμῶμτες οἱοἰϑηνοῦ!ο! ὡσ’ ὃ ᾿ἔβαργέθων "ἢ "θὲ ντων, ὑπέλιγον βάλλ᾽ εἰσ’ μακῬίαν. Ρ̓ 

Μμ ἕν πρῶτογ ἀρληρίνα πόρετ δὲ δόντων ἑωντουσὶ εἰς βαϑατον ῃ ὁ πῆϑοιμιοὶ ἐλέγ». ὕςε Ρ ἡ ἀθνατοίσης ἃ « 

φοσμ ον, φιῦ ρε λολε Ρεζφϑορϑοριν: οἱ ἑϑοῦν δήράοιν. ὠήικ  αὐπὐτογδβασεις ἸΑ θα λεισῶν. ἫΝ 

τίωνγοκον,ἀπὴ 3 σοὶ "δρόμο ἀμι Ἕλυμδμωνεώτ' ἀγῶσι. “βαλβὶσ ἡκαλῶ ἔντοα δ οντῇ, οὐῷ ὀχδυτονϑρό 

μεκόμϑρεν ε ἐγκαιροίωσ'' 3υλονὃδ οι. . ἀφυτιείανκαλῖσιν: δῆ μετα ῥέγιμαοθῆνρο τουδὶ δρομῶσ' 
ἐἰσ' Τὸ δα μῶν, ἀφαν ρού μϑρον ἀιφίε σὺν τρίχ φΦ 



Αιοιευφαδουσ' 

εεχ ἊΣ ! ὅν δὰ ὦ; ᾿ ῬᾺ ' ᾿ ' 

Αἴλλωσ. λύπὸτίυν ασλη ἵνα σεοριῶ μδ ὑξίσονιΔυνδραῦ ταῦντοι χρὴ 

δ 75. γολϑρη γραμμὴ αν Απρρν"Α λέν δι: ϑέοι τῶν' . κὐρὶ ὑτρῦ Θνῦκ ἐών 
Τὸ ἐπ ̓αὐτὴιςβεξμικογαιγαὶ 
δρομέας,βαλβὶσ καλῷ, ΔηνΑλλ᾽ ̓ἐμελίλων ὀδεεμονυσω τήμῷον, 

πι ἀπὸ το ὀσβάλλιιϑοι Υ πὸ Ὡς ἐροι σῶν μι ̓ Ὁ }8 ῥύψομαι . 
βάδην. πρώτ τον γουλἀσίρχον κς Κλόρᾷ ρᾷ ̓, ἐγώσοι προτερορἐκφέρω δφ ῥον, 
ταιβάδεν ὁτωτοδρόμου 
ἀρροντοιδληλποδολοι! Αλλδξασεζαν' Αλλιάλλϊρπροτιρούτερος: 

ἁλμὶτα “λείσ. ὑπῳριξαν Κλὶδου ν φέρωσοι τήνε μαζί σά ἰου ἐγώ- 
,σμῶβαλβὶσ. δ ἀπὸ Ὁ θαίνυ. ἐκ 5 ὁλών Υ̓ἣΝ ἐκ “ύ λου μεμαγμδῷ ίῳ. 
Υν ἢ αἰκεῳ. ὁοξέχύασιε “ 

λίζφν θὐέμιποσ μιξιεῶϑου, Αλλ' Ἐγωδ μυσέλασ, 
μεμυφγλυβόμαις 

Ἐαδρυψομΐ συν ιβήσο " Υ̓ ω ὁ φλϑεῦτῇ χειθὶ τῆλ εφαν Τῶν" 

βνφίσω. δι σεμνυνοῦ μιῇ μα Δηνῶς μέκον εἰ ἐρ᾽ εἰ θχις ὼ ) δὶνι κὸν δαικπυλον: 

ξίσκαν δάρτον ὙΡΡΟΊΝΝ Κλιβγωδὶ ΕἸνοτγενπέσινον, 4 γωνηαὶ καλόν: 
λϑβορ. Εἰκ ὁλῶμ. "δλαὶ 

υἱ μεθ᾽ ἁλῶν μεμεπλομοι Ετόρυκ δ᾽ αὐϑὴ πα. γλεὲσ ἡπνυλωμα 
»ὸς Ἢ 

᾿κριϑαίιος τόϊσ' ύμασιν ον ά λλ' δῇ μι εεργῶς ἡθεὺς ὑπέσής 6 πεῖ. 
Ραι6 μϑιευμπηέλιν δὲ ἄφυ Καλνῦ ὑσερε λει σου χὺ ̓Ξαρζωμουπλέαψ. 
ὥσ' ὑπομιμράσικᾳ ξροὺ πὸ Δη.ὧν4 3 οἰκεῖ ϑν τι τῆρδε τὴν λιν, 
Λῳ. Μεμνειλεῤϑῥασ. μα 

πειργαισμεῥαρδιδι ηρήμους Ε μλφανφρῶς ἡμῶν ὑπερέχει τὴν χύξαν: 
πον πέςι μεμασημϑμασ. κλΊ σοὶ τέμαλύςσοιδώκῳ ἡφοίεσίεροίτα: 
Ὡς μεγανλελιθότως στ ΑΛ. Η Ϊ δῦ μόρι μοτοίηρα)" ἐφθὺρἐκξονμιούκρεας: 

«ς Κ,. » 

μνολογεμεπθ »αγολ 

μας λυπῶ, ἐλ. Καλλθλικοσὴ ἐνύσρατε σὰ προ, τόμον: 
τυλομ αὐτο μέχιν ὥςπερ Δϑ' Καλώςγέποίεσε χῶ πέσπλὺ μεμνηβδῳ 5: 

, Α . ο 3 Δ» 

να μά ηνόμε ἐκώκ μι ΚΆΛΗ γϑριλοφασίκέλινε πουγρυὶ φατε ΤΊ 

λεφαντίνμτἐιλυνὶι ὁτῆτοι Ἑλατῇῆρδσ. ἐνατοὶσιμοιῦς ὑλαύνω μδ καλῶσ- 
ιϑὐλαμπρύτητοιν) ὁκαλ., 
λοσ' αὐτο) ξιματος δὲ φιλο Αλ'Λαι(εκοὰ τοδὲ νιζν. Δ» γῇ Ῥύποισχήσομοαν 

νάκθ δῶϑωι τίωφιάδιᾶς Τόσἐν τέροις ̓ Αλιέσίχοδες οὐ τὠπομψεσοι» 

ἐὔνοιανεν τῇ ἢ πύλφ ὡς θη ᾿ 

τοδείξφυκρὶ τέιὐ ἑαυτοῦ ται δα ἰιυ-πρϑλισοινπς Θ. τέμνητλ " ἄδνοναν. Εὐοὶ ῖ ἀμμὲ: δτιπάθασρια 

ο᾽ τῇ 5 «ψήσει δυαθρυ" 7 οἱ “πείλινδέηδο πύλωυκατόρθωμα δὲ ἀγοῦπυλαιμάχρο. Υἰϑέλεισιν. 
αὐτὰ τον πῆρ μαλέϊρὴ ὑπϑκαυί 4σον. αὐτὶ) τογει πεῖ κι εφοιλαΐαν,Ἔ ἐπε χίβανὼσ μὰν {|0΄. 

τὼ χύτραν. ̓αὐτὸ τονὲ πᾶν χϑρα. ΗΕ Φοξιοράτε ἡ ᾽ φοξξσρυθ 5ρα δν. ἐξης ταῦ ἰξεγα φλθεῦ. 
Καλγόλικθν. λόλικθεν τὰ πειλία ὥτερα. γόλικ ̓δόννυορν, ἐκυΐφαιν "λυηβαύτὶ «ταῦτα διέγκατόδῃ 

κρίανγομὸν ἡ οἷον πόμαηός. υὔνσρου δὲν "κάτω ἱοιλία. Η΄ γργολόφασοι " ὁ ἐκ φικεφαλησῴλγορ 
γοϑσπίωπῆφιἰι φαιλολανκχρυσοιν ἐλαπὴρ δὲ “πέμμα τοσ ὅδος.τινδν. μόν, ἄζυμα. φὐριπίδος δὲ πε 7 
“74. ἐππρξεδὶ “»"ἷς ὀνόμασι διὰ τίυυ περὶ τοιναυτικ ὶ ΣΡ αϑηνρύίων ν ἐμσπειθίαν. 

Ἐντερυγέανο 



{ππεὶσ' 

Εις τὸ σηριυρί σεν τιρόν εἰονηθεδσ' 

ἔσισκοπεῖ Υ̓ν πτοιφανῶς Ρ νου ΤΙΚΟΝ- 

ἐχνὼ “πέρ! κεκρα ϑμον πγίασὶ δο: 

δνΩς ἡδὼς ὥφιῦ, κὺ τὸ ΤΙ κφ ἐρῶν κα λῶσ: 

ΓΝ Ἡ Σισογενὴς )ϑαὐτὸν 8 ὀνετρετώνισε, 

Κλ'Λαβὲμῶναλα κοὖν τοσ πίομος πορϊ μοῦ τόμον: 

Αλυ ΠῈΣ μοϊθόλομγε ὧν “σλαικ οὖν τοὶ Ῥυτομί. 

ΚΆΡΑ ἰγαδλαγώεξᾳ ς ὑτρθῳ δῶσ ἀλλξεώ- 

Αλνό, μομπέθοῳ Λαχϑείμοι γϑοησυτοιι- 

“νυμὲνιωϊδωμολόλον ἰξνρέτι ; 

Κλιόρασπόδῶ κα κύδρομεομ, Αλλ' δλι ἰγονμιοιμελέ: 

Αλλοὶ γδικθμονγχῥοὶ ἔμε ὑρλοντορ.ΚΚλυσήνε: 

ΑἈΤ ρίσβφοϊ γντίς α ἐργυθίου βαλανηηο: 

ΚΠ οὐ ποῦ ἃ λλ» 78 [ δέσοι του" τ οὐκτα «σεὺς τὸ ξεν. 

δαμί δον ρος τὰ λαγώξοοι Φί ρω; 

ΚλιΟδιμιοντούλασιδγκω; γε τὰ ̓ μὔφν ῥησθσθίάς 

Α ὑλυΝ δ ὸν “ποσειδῶ - "Ν ) σὺ) τοὺσ' ἐκαϑλου . 

διξι πεν τιβολώ. “τῶσ ἐπί δυσοις ἀρπ στα . 

Αἰλν Τὸ ἐδ νόω μα φβλθεοῦ"ηὸ δκλέμμ μῦρμ» 

Κλ γρδὲ κινδεδνσ' Αλλ' ἐγώσῶ τ ημρί)ε' 

Δι"Α. “πη Κ  γλλάτῶ “αραϑέμο ὑχίθις: 

Κλόιμοι καιίκοδικΆ μων ὑπερανοαωδωϑήσομοι 

Α λλ' Τί [οὐδ κκοῖνάσ δὸμ ὀτπότερος 2: νῶν, 

Ανὸρ ἀμείνων “περὶ σὲ μὲ τὴν πεσέραν. 

Δη τῷ δὲ τῶν ὑμᾶς γε σαι ἰβϑμοσ τικμπθίῳ, 

Δόξαν μικοίνν “τοις ϑεοι “τοζσι συφὼς" 

Ε »περονόαν"- «πὸ ἐγκοίλια, 

τὸ ἀπ δ Φφλιτρόπιδοσ αὐ" 

γόϑμα ἐυλα »ονπερόνειος, 

καλέψτοι. Αλλος ὦ .0] μὰ, ὴ 

Ὁ νιων ἰαφΘ.. οἱ " δὲντὰ 

ἐγκοίλια. δίλτιον δὲ, τίὼ 

ῬῬυγκόλομ ἐνλιὠλέγιν. 

τοῦτα ὃ δὴρωόιανθῪ ᾧ τῇ 

[καϑόλον προ-δροζωίᾳ. «κοὼ κ 

οὐτε ρόνφαδέτούτῳ δ λο- 

κῶν ὠφάλ εσυσέλλᾷν Ἂ Σ Ε΄ 

νδὐ ϑοξμίφρὅτο ῥ ωδεν 
τερόμίω, ἀριξοζφαύης ΧΗ 
ἐππεῦσιν ἔφη. πέρέβιοΡ με 

σοάποι τον ὡλ νεύς, δα, συν 

χτικώτα τον ἵντισ' ΤΩΣ “ρὸν 

“αἰσινηῤ ἡ ἃ "ὅλων ν μήφακα, 

λέτοι. Φ»δὲ δὲ ὁ κωμικὸς 

εἰς τοὺς {τή ρᾷς ἐν τερονεβανἃ 

9:0, ὀμλά ρῶς πριατικ ιν 
ἢ ἁ ἴκ τα σισ'. 

Ὑοία κοὺ δυο. «τρίαμέρνσδως 

τορδυλδεχρ μῦρον. ἀνουλδύω. 

ἀρίση ἦι ρανσις,δγαδύωμές- 

μῶ ὑδϑυτος τρία Ἐμθ, 

τώμισεν. ὐιραιῤ ρος ΧΗ 

τρλχριστηρ. ἵνα ατιίξι ἀνὰ 

πὰξι ᾿ ακοῦ δώο. ξόλ) διλῦν 

Ὁ ΤΙ Ὗ κἀθημοῖ τοιονηον αὐτὶ 

ἐποίησεν, ὡσ' διυύαοϑς Ὁία, 

μὐϑδαφί ἐρᾷν ὑσὶ τοσ᾿ “ὼφὰΖ 

μὰ τριῶν κραμάτωγἢ Η 

ὡς οηὺ τρί τωνθ» σρχοὺῦ μι 

λιξυας ποι βῷ ἐτίχθηνάθαν 
νὰ τι βωμολόχον δὲ »πονοῦρπ᾽ 

΄ Γλισρικὶ. Ο γᾷσ᾽ τὰ (δι: τολα ῶιαδείμινυσιναύζᾳδ ρυλλδνωζᾷ ὀσθὶιἀλρμ τινὰ α
ν πρόστω 

Κι δι ῥα 
'Ψν ἐπιγὲσι «οἱ Ἰ), ταλί οὐ ἀνὰ ξὠρωτηματινν. Πτ»». ὁκφραεθιτὶ μεθόσλῳ χελτωιπε

' 'κλέωνα δι 

ἀρπα (ζωνπὸ τ Τ κλίωρ ἰλαγιβα, δὲ “Ὁ σι ρλδίμρ. Οὐἱιξάσεισ: ̓λώσειχ
ιλφοντῆσαι., ῚΚ εἱὐσὺ καὶ τουὶ 

ἐκπύλϑ. ἥρπτισοις διλονότι ἀπ δεμοϑίννι τ 5 δφατηγοῦ- τὸμι μόνα τ Γ
εεβνϑη αρὺς: ἢ ς “λαζονείαν 

Ῥδιμαγοῦ". "ὀμϑασιὰ λί δτιὴμ ϑεὸσ ὑπεβαυ ἐμοι, γπωσοὴ ἐκύ. "τω ὁἱδημιαπογοὶα τεὶφό μϑροι͵ ἔ 

δι "πὰ ἑαυδρυλμοντ ἐρεῖ, Υ πϑαναιδοοϑήσομ," «τῇ Ὁ᾽ αὐομδείᾳιν ἠκεθήσομ! υδιοναν δι ερθσμαφα
ν σξ). 

Φ ει 



Αριφοφαίμους 

Τιωδμμε κί. τἀδκιβοὴν Αλλ Ἐπ φ ράσωσοιοτίδἐμὴν κἱ κἰσαν ἰαἷν- 
ἐρρηκήξχὴς 1. ἣν ὰ ἢ Ξ Ξύλλαξε σίω“ Τῇ" κὺ βασείμισορ εἶπ ἐμ 
εἰσ’ υ“σὐδὺχηρ 

ΓΘ. ᾿ἀκαμδρμθνν Καὶ τὴν σαφλα γϑνός' κῴμελ, κθεμ Εἰσ' καλῶς: 

ἀκιβω ὸσ. Δ" Φέρί δῶ. Τὶ οὖν ἐσ᾿ιΑλλο γιά δυχδρᾶσκῳίω,, 
Τὰ τοϑέμουφρονϑια αὐνὶ 5 ῷ παυό σα δγον; :οὐ τον το δύσει "πὰ ρυφόρουνες 
«ὦ ρυδυκέντοωι. τον ἰλλουν Δ Α͂ ὐβὲ ΜΕ: δι “ νήδι ᾿ 

τοπὠλουδέφασιν: ὅτι “πορμ ΤΟΝ κρ υρορδνον, ἀν σὰ ὙΣ τ Ρ 

τῷδέμῳ  ρίνκον. ἄλγι Βαόζε γοϑϑ σὰ λ΄ δρο πρὸς τὴν παφλιεόνος . 
Ὑωνουτνὶ συϊλαβὺν τουδὶ ο ρξσγυμ; ἐΔαλοι μον} ἀτβῶμ ὅσον “πλία. ὦ 

ῥιεπύλοιυλφιείον,, οἰ ποι Χῆμα στῶ πλακῦνοσ ἀπέθωτο. 
αὐπὶ τολμιῖα ρὸν: 

Επϑλίτυ. υἐτυσωδικῦς ἐλ Ἐμοὶ δ᾽ δὼ κῳι ο“σοτι μῶν, τυνουνυΐ 
»τοὴσέ ἱστουιϑεὴ “ἥδ παν ἍΜ Α͂ 2 Τ οιο τῶ ᾿ϑιρηοινρὰ πρότερον ἐἀρπέζεπο. 

-“ 1} 

δυκειμοσῶρισιερηίεὼς τὴ δὲ Σοὶ μδρ προσεδέδου μι κρὸμ ὧν ἐλάμβανῳ. 

ἐρίου οσφίς ἀυροδεαυπρπαρυτίν πὸμείζομα. 
μϑθηδίιλέωγ τεφαύῳ.μισ ΔΗ» ̓ Θμιαρὶ κλύπτωμ δάμε τοιῦ τἰξη πώ τοις, 
μ ταιδηουδ λωτωσιταν Ἐγὼ δέηυ ἐσεφαίὶ ξ α,, καοο ρησοίμίω. 

ἸΟΣΉΝ άν τριόναρῳ Κλβλθὺδὲ λεπτὸν πὸ ἐγιθῷ τῇ ἢ τολφ: 
Εἰτιξυνίσεις 7 συμφφωνίσεισ' 
ὀμενέξε Εὔοῤ᾽α ἐπ Ζφλο Δυϊκ ἀτάβθου ταχίωσ Ἂν “ἐφ οὔ» ἐμέ γβτουτωῖ 

“σραισ. ἁπον τοὺ ἱερὰ εν) Ανηὸν ττριθῶ. α λλυκατοίθσ πελίων. μοι σηπίας, 
λέγᾷ δὲ ὁςμάγφῥ'. Αλλυς. Κα Ουλῆι πεδμιοιχενημος δή σπυϑι κόρ, 

Ἰρτ ἐσθ ψηρρυυας Φραζων ὁ υῷ δ᾿ δεήσει μ᾽ "ἤϑῃ μόνου- γεν ὸ μαδιισηριον α ποτοῦ 

δδφν κοὺ Φλοχζᾷν νυὲ χό ἄλλ. Τοῦ μόνγε Φ ραζων ὃ μοι κϑ λίαν σρφῶσ' . 

ρους “ὁ δὲ ἡρμοήϊς ὀμίω. ὡς Κλ'και μέωσλέγξαι δέλομαι τιεμρίφ, 
ι 

τ΄ μουσήη. αὐτὶ τοῖς ἔιτι ξυνοίσεισ σι θεοῦ 0] σ' θεσφά “ΤΟΙ. 
ππιιρουόμιν. Αλλως Κ εἰ ἊΥ 

ὥρρα ὀρφρϑκ οι ἄρωτωι αὖσον “τοσοῦτο πρῶτον Εἰα ΤΕ2ρ “ 

ὴ κὴ ἀμφίκαυτις παρα Παῖσ ὧν ἐἐφοίτας ἐς τίμος δυδο στ εἰ λου- 

κωμικοιςκρὺ τραπκοὶσ ἀπὸ Αλλο εν τοί! σίν ἐεραιφ κονδύλοις ἡρμοή ὀμίω- 

τό τξβυκικαϊλαιο εν δωδ γος, Ῥῶσ ὠπαρώς μα χα ὃς πτέ τοῦ ᾧ ρψῶν: 
πρωτίωϊκ φυσι πυρ, 

ἂν λήϊον σροσοιγορθουσιν. ἑνῳὲν παιδὶ 6 γ δὲ τίμα πλίω ἐμαφβαινεῖ" 
ὡ ραλον. «δ) ἃ κ : “ρισὶ προΐς Α' λλ' ̓ Κλύάίων ἐσιορκ ἐν: Ω βλέπειν ἐναντίον. 

μιασίμαομτων δ ἀγύρων, Κλιῶφδμᾶ πὺ »λοννλυκι ἐντίτρ τε με ἐριαύσεν.. . 
ἀυντηδείουσ᾽ ἃ Θνῶν εἰς Το - 

Φιν. (φῶρ “πολλον. ὃ οἱ Τέχνην διτήνατρτ' εἰ ΘΟ χοὸς ὀβανορούμδῳ ὁδ΄. 

ὃς ὑκτηλέφουδυρι αἴ δου. Αλιν Ἡλλαν τρττῷ μὺν Κλῶῷ τποὰ Λλιδν βινεσιο ὀμ. 



17ηπ|!6σ' 

Κλοιμοικα κοδοί μωρέ γϑυδένέ ἐμέγω- 

Λε Ω ἡ) σ᾽ ἐλσισέσεφ ἢ ὃ "10 ὑμεϑα. 

Καόμοι τοσούτον εἰσ πότερον, ψάγο ρᾷ 

Ηλλαν χοπόλής ἐχεόμῃ ̓ ̓πὲ τοῦς πύλαισ: 

Α͂ Ἐπὶ τοῖς “υλαι σιρ οὗ τοι ΡΣ ὥνιον- 

ει ΚλιΟιιμοινπέπρακται χόθεον ῦ ὀθέσρρα Ἣν». 

Κυλι [δ τεῖσω "ὸνδε ηὃν δυσδαίμιον οι. 

ᾧ Ξέφανε. ἴρων ἀπιϑενκολσβικωγι γώ 

Λε πο σίδάλλος τις λαθὼν μκεκ τἀστο 

Κλέηή "ς ἡδὺ οὐκανμιλλονιδλτυ “ΘΒ ἡ δὴ σῶς. 
ΑλλἙλλαυιε (σον ηὸ μ κντήριον γε 

Χο Κις Τρεκαλλίρικεναὶ μέμινεσδι : : 

Α͂ ἵνὰρ γεγέμησειι δεᾷ μέιἡσὰ σοι τῶ βρα χῦ, 

ὅπως ῬἈϑωμοώσοιφαινὸι ὑποραφάδι συκῶν 

δι" Εμοὶ δέγϑτισοι τόύνομ ἔπ’ "“Α λλιἀγοραίκρι τς: 
Εν ΤΡ γορι, ᾧ ὐϑῥκοινόμϑρμος ἐβοσκόμίωῳ- 

ΔηΑτ ἐραιερί ΤΩ νιυγῇ μουηὸρὰ) έτσι. 

Καλὸν πακφλαγόνα “δα δὶ οδο Μ Ῥυτονί. 

ΑλνΚαὶμιὲ ἐγώσ᾽ ὥδῆμε ϑερα τυσί καλῶς» 

ὡρϑὸμολογέῖνσε, μηδέν ἄνϑιρωπσῶν ἐμ. 
ἰλέν ἰμάνω τῇ Καλῃ ναίων πῦλφ 

ΩΔΗ ΚΑὶ ΣΤΡΟΦΗ" 

Ττίκαίλλιορ οἱ δ᾽ 6.0 ἐϑμοισιμ ἧκατποῦυο αϑέοισιν, 

(νιον. ὅδωνον. ὅπον Ρ̓ τῶθι.0 

σωλῶον͵ αὐτὶ ὅπου χιΐϑυνχε- 

λῃ “πωλέντοιι. 
»ἡ ε 

Κνλίνδετ ὥσω- ἑαυτὸν λέγᾷ 

ὁ κλέωνοχοιυ ταδὶ {6 ελ-- 

λεροῷ ὀντουϑυρισαἰδον. τὸ 

ὃκυλ 'ἐνδὰτ' αὐτυτοκομι 

φυτε ΣυΔ. ἀλλόστις λείσ 

“πε! αὐήρ. υδούδεσε δὲ τὸ 
«λίκριδος δ᾽ ριταδον. χει 

δέου να, σέ σ᾽ ἀδὰν τὶς χων 
κεκίασετοι ἀν  νάυες 

αὐ μᾶλλον. οὐτυχὰσ' ον, 

Ἑλλαύμκ φεῦ. ἁλλαν Θ᾽ ζόιδ΄. 

ἀπ ΤΩ ἐναλπημαὺ χμοῦ. “τὸ 

πεβοοδρου: ὅσωλαίιθ. συ 

μαγαισῶν τονε πεενίλλίωας 

ὁβιλεωσούῃ τὴ τὸν δγα. “ῦτο 

6 λι γᾷ δά λλανηρασώλας, ἐ 

λιφὸ; ὃν Ξέφανον. ἑλλάσ 

᾿ οσ' δὲ ζαδ τιμία ται «μα 
νν Καλλι γηκα: γϑρλεγᾷ 

ὁ Χ ρθ᾽ πρὸσ' σὸν ἀλλαν 

ταώλιν. Φανός, σύμμαχος 

φαΐμε ταίσις ςγραμμααδ' 
οὐρα δὴ δ᾽ πωώνυ αστινίων, ὅ- 

νμα κυριονίκω μῳ δειδαὺ 

; ἕν ὡς Φιλόδημον. φαφνὸσ' 

δὲ κατα ἐλ [ ἀφανῳᾷ 

ποιοἰνποὶ πράπιαταδ μη" 
νων. ἀκποτοφαίνμ᾽ ὁλ συ 

ἰμοφαντέιν. φανθὶ γῇ. πα 

κυπρώκων ἐγϑόετο Φιλόνφιθλγραμμαῖάξ-. ̓ἀλλέμεδὲ μὐπογραφεδ λίγτο.ὃ ὁ δὲ τοῦ ξουλϑυ 
τρρίου. ᾿αντιγραιζοῖδ'. δομοσιουλ βνομϑῴου, ἐγραῷον ἀμ ιφότεροι τὰ λεγόμϑμα. Τῇ κε Χίαωναίωρ 

πολφ «ϑίω ἰΐῳγ.ὧσ' λαρούντων αὐξῷ. ἅππαξε “σα ρὰτὴ ἀϑίωναίων. «ἀπόδέτονις χίωεβαϊέλαβε “δόνο 
μα ὼς μαήργαι Ἰυμίὶ αϑίωυμίωρ φρενούγτων. Τί μζδλιον ἀργρήδβοισι. τοῦτο ἀ ρχάπρόσῳ δύου 
πνδάρου “Ἔλχέΐ δου τως. τπικανλλὴ οὐρχὸ Αϑοισιμ βίαι τοιπτινοῤϑβοισιρ. ἠραϑυζωνοντελατὼρ. ϑοαΐν 

Ἵπσωνίλωντειραναξίσοωι, κορωνὶσ δὲ. “2ισι ῥά ϑπκοιται. λοι συζυπαϊαλρ Υ "ματικὴ, ῳὖσ' αἷμὶ 

μιλικρὰπὴθ ἰοδοιδὲἰμοαἰϊιωλοιεσι. ἰθδαυ ἔροὺ ϑραρωντον ἰαμβιϊὸρν ὑφθεμιμῷθεὶ " ἐὐβανπιασοίξου 

ΓᾺ 290! αὐμβάδίμετρογὺ πμίκατίληκοννοὺ ὁ δὲ, δωκτυλικὸν τρί ποιεῖς δγσυλλικθ! αν. ΥΩ 

“ ἀϑλτρέτον δ υτέρουχοριά μξου κοὼ ἰων!κονώπελω- ον τρί μεβον αἰματούλιίι τον. 

φ δι 



᾿ἄοιτοφάνουσ. 

ΚΝ ,Ῥογκυϊιὸν τρ ἱποὼν Ηϑοχῦ ἵππων ,ἐλατῆραταείφαν. ΤῊΝ 
ἐφθημιιμερίσ. δ τ. ὡς ἰωὸν Μηδὲν ἐν ιλυσίφρατν 
ἐφθημιμφροὶ ς “ἰαμέι ον 

κὸνδί μετ, ἀκαταλνοτ' Μὴ δέ ϑόμαντιν αὐέφρον αὖ, 
ΧΟ) ἱκὸν δίμεβον' Ψ Λυπεῖρμ ἐκ ζσῃ καρδέᾳ. 

““ϑκατα λείων. “δε,προῳ Καλὸ οὑποσὶηί λ᾽ ἀσπολλον 

δοκὸν σπουδαία σημορ γε, ἐπ Σ Μ᾿» 

φορονπροσίλαβε. δ, αϑά Πφνμ δὰ ΜῈ Δ ρὸν; νοις ἶ 

“ποι σικὸν Φιμεξονάκαπεί Σ ας εὐ “πτὸ μδὴ θ6᾽ Φαρε φεισ' 

λικτον, ὁ: ἰαμβιϊεδνπρι Πυϑ{νιεἐν.δὲεὲ ὠὰ και κῶς “πίνιϑα, 25 
ἐϊε , 

υγλπμμλίσαλνΑ συ ονῆ Λοιδορησο! τοὺς Τρ ν ρδν, οὐδὲν ἐσεπίφθονον» 
πὲλά δὴ) τολιίσω γενδυκῦα. 

ὕλει δέιρ)αὐτιοροφιυὸμοῖ Αλλάπι μὴ πυϊσιγεμοοῖ 1σ ὄρις ὥλο ζετο. 
αὐἰιαϑ ἐξιαφορίαυτῇ᾽ σὸς ει υὑϑὼ οὖν ἐἶνϑ γα πὸ ὑνδῷ τρλλκῆστιε δκακοὶ 
πελθυτόίο, δυῶν δ ολιῶν ἰδ ᾿ς ᾧδωλος͵ ὅκαν  αὐδρδφὶ μνϑαθηνίλου: 
καῤάμφω τῦκρα σημ4- 

οὔτοι. Μὰ διρούμαντιν. οὔ Νδαρί ον δ δὲοὐδεσὺ πὐὼ ὅκ ἐπαίσου τοι. 

τοι πένα τεσ δγεθαΐον το. «κοὰ ὦςτις ̓ ὦ ΔΛ κὸνοιδενεΐηὸ μὸ ρϑέον νόμον, 

ὁ λισίρφα τος ὡσ' κόλαξ Γ ἕξω ὧν οἰδὲ λφὸς αὐτῷ τοὺς Ξόνχουςσυή φίσ: , 

δὲ ϑούμιαντις ἃ ὧσ' “πέννς κοὺ 
μαΐπα. ῶ ἄμφια ΑΔ Αριφράδες Ἡρμηρύν οἰ λλεὶ, τοῦτο ἐδ Ὁ »Σ Φέλε 

ἔς δόυμόμ δ. ,πορηρὸσ ὦ δ σαν βμαϑό μίω.᾿ ἑ-ππέα σἐπτον ",ἐκόν ἡχί πε τε 

»»Σ  αὐδγαβκν. Θαλερ᾿ Ουδὲ πκιμηέμηρος οἰλλὲ ὲ κα ηροσιβμρηκέτι. 
δακρύοις «αὐπὶ τμ δχκ ΠΥ 

ἰεπευφσεφθυπενίασ ὡψείι ον ἀπο λα γῆνοῦ! τον τησ' ἀξιῶν. ἐκ Δ δὲ ἀπ ὁμϑδυθ: φιδυφτίβασ 

δ). “Τὶ καϊιῶσ' πένεοϑτ. ᾿ΔΛοιδὺ βρη ἡ σαι φϑζραβάσεως δ με μεσ ἀλρ Ρ μα ἐξ σἴλων Ζοχαν κῶν 

τέρα μέζων κατοληκτιι, εἰ - ἔσω νενϑυίευᾳ δ) πολλῷ ατου μὴ. ἐχειδει)αυ πεῖς ρ' Ρ "μαπαν' ἑκα 

ξὺν ὅμοιον ἑαὐρ οὐ αὶ ρλτέλῴ κορωνίς, κωμοδέι δέκοῦ καθά τοι αρι ραϑουδ,ὡσ' ἀσελημά- 

μόν ς δ. αλφιμονοῦντως αλορως. Δ ἴα φύσιν προσιοντοσ' ταῖσ' ᾿γμωω!. “ ὁ δὲ τευ “σῦνη ρουφλοϊδορᾷι 

“ϑοι,τιμὰ αν δ) γος ἀγαθοις: Οἱ δέπλλὰ ἀκούσει. διὸν οι δεῖϊλοι ϑοριθίωῦαι. λέγφδειδναριφραν 

δῶν. Οὕ τυσ' ἰϑώδαλθ δ ὧν ϑέλωλύγᾷν ὑμῶν οὐϊεῖ σιν ἁδλσημιοσ' τούτον χέθιν δὲ ἐπέρου τους ᾿τό- 

“σύυδ δελωσεινϑέλω νη ὃλι τ, ὡσ᾽ τονε ρ, γνονγ, νωσιομλμῇ, ἀριφραδονσ ἀσήμονορτοσ ἰη 

δὲ του τουπνωσικ μον. Αἰ Δο Γ «οι ρώδαν λέεᾳ ἀριφραύδουδι δὲ δυοππεῖδε σι ρί νης νὴ ΕΙ 

ἀριῷ ράδις ὁμώνυμθ, Ὥρλπαᾷὶ . Α᾽ θίσνωτον γεν: αὐτὸ τονε σεγευλε δἄλθι(Δοὐκέςεν ϑοτις οὐκ ον. 
δὲν αὐ ν. «οὔ τοσ’ οὖν. δ ἀρίεγωτεσ, Ὅγεβάλλ ετο(Δὺς αρ β «ἡρττοι ός. ἀρίρνωτοι 'δέοδηρσκιν Ῥῳδὺσῖν 

διὸ πὶ) δνδρθιον! νόμου ἴφι αὐτὸν ἀδένα. δυϊὼδὴ “ἤροιμιωδας ὁ εἰν υδὃ λόγϑσὶ ὁστισ' ἀἰδεηὸ ἍΝΙΝ ρα 

μέλαι γέρου “ροὺν ἐποΐνσερ. ὀρωρθύυταιληγ' αὐτὸ, ὁτιουκαναυποέμνάιϑην γενοῦ ὑνηρς αὶ μὰ 

ὄχ πονηρ ἀδελφόν. δὰ ἀρίγνωγσύτουτ' “ὦ. ὅπ ὶ τὰ λϑυκόν. «βίσοι εχσ ἥράλεα " ἐψτισ᾽᾽ 

οἰδου δ λόυκὶ δ μύλαν οἱ ἡ λέτουσιν κἀρίενογον ἰμεθδῳ δυνιὸς ̓ δοδνόρθιον καλου ϑὴ νόμιονκ) ὸν ΦΡᾺ 
κόνόντνες ἐϑαυμανζομηαξρτοτε χέόνῳ. Αἰλλωσ τἄλοιμ ἰαὐθλ αν ππένυφαν:. ὃ οὖν ἐέλφ ἐγπ' 

“»ιοὗ τυγῖδιν. οὐδεϊσέβινὶ ὅετισ' δἰδὲ ὁ λϑυϊεδγιῥ μέλαν, ὁ μὸν ολον μῦψθ’. Τουτορϑμ(βούλωται. 

τὸ ὄγαψηλοιδτιενηρθ ἐ Εν 



Ἂ» 

ς 
. 

ΤΣ. ΝᾺ ἃ. δ ὁ ΣΝ Κις 

«ἔξε λθειοὺ συίνωϑ τῇ Ῥασεζ,-- 

ἱππέι’ 

τιὸ γιαὺ τοτλάδαν αὐγροϊολανοῶφλυ μαϊρῶ. Ἐν κασοινρί
σισι δεγῶσ' ερίμοι. 

σπκλβῖοις αὐτῇ τοῦ εἰ ταῦ Ύ 
ἐρκασαυρίονσιλείχον τέμρ ἀρ ἀἠνσυμ ρόδον ταν ὑπ ἦν 

Καλμολιώων τί ὑ“πήνυνικαὴκυκαῖ ̓  τὸς ἐδεί βαϊν ὅῬόσον. τίω οὐϑοίων Φ» 

Καὶ πολὺ μνήσφα φρίτον "σὲ ξωωυὼν οἱ οι} θ᾽ σὶ τουπέςι Ρ ατέρμα. 

ὄφτς ὅν ῬΙΟΌΎν αὔόϊρο μὴστ δῖα ρδελνῆς", Ἐλέ[μο. πῶ χρλν δὴ χω 
ἢ ΕΣ κίων αἰδοίων. Ῥολυμιή 

Θυτέποτἠκταυγῦ μεθημῶν “ΡΝ πσθξι ου ἐὐΉΝ μέλε πλυμνήουκο 

ΧΟ ηρλλοίκις ἔγνν χίαισί Φ ρονη!σισυγργέμημεο ᾿λοζφωνίου. υκιϑαρῳ δὺσ' ἰῷ 

Καλδεζυτηλῦ 0 2.8 ἐρσὶ φαύ λα ἐιϑε κλεώμυμ' . οὗτοσ : ἱκωμῳδένται δὲ κὰ 
οὗ τοσ' οὐ τοῖς αὐπῦϊς πολὺ 

Φασὶ ὙΥ αὐ φννὲ ἐρεππτὸ ὁ μον Τ ἀῆβέ χορ τ ὀνερῖ δος μεκὴο εξ αι ὐμευεν ὕκιων 
ὀυκα ὀξελθεγ ἀπὸ σγπσύν Ὑ )εδαν τιβολ" αὐ ὁ ἀρῥνηρπονοῖ. κραήίρος. κοὴ 

, 
Ὥ ὥ ὝΕΣ δ᾿ Γὸ γεΐ τῶν (μοίως, . ἐργὰρ φρρέῤι, ̓ἀόδει, « Μουσι 

ἐάντε μαύρανει. Ἐκ τοὺς 

στον. ὅτί αἰοκοὺν Ἂ τούτωι 
Φασὶν ἀλλήλαι σ' ξιωε λθέν τοὺς Ὅν" 'ρᾷς εἰς λόγϑψ' νοξονν δὰ ἡ λό χεναν 

Καὶ μεΐὸρ λέξαι τίναῦ Δ ὑτῖ: ἦν γεροωτίρα. οὖς 

Ουδὲ “πυνϑοίμ εὐϑε τον, τῶ πτοῦ ῥθένοι “τοὶρ ̓ΤΗῚΡ "λή: Φροντίσι συγγετίνωμιαι. ἐκ 
Π 

δ) οὐ“ τίσ’ οὦ τοι ὅτον οὗν 
ἐσ καρχηδόνα . Φασὶν οὐ τεῖ ϑυδτερῖ! ' ὁκούρὸν ἐσ ΡΧ' ὅρα, φασί ποισ δὐπύλιδος 

Α ἰψῖρα μοχθηρὸν τρλί την, ὀξίνην ὑπέρβολον. ὃναι πίω παράδααν. ὅτε 

ἸΤοῖσ δὲ ἐ͵ δόξα διᾷμὸ ὃν ἐν τοῦτο, μὐκεΐ ΩΣ Φυσὶν δ πολις ξινεσσθιη σοὺ 

! Καέγη εἰ σεν ἡ τισ αὐοϊρῶ γεζόσον οὐκέλυλυθά , 8᾽ Φαλακρῳ: 
Εἰ ϑίοιωλεωψυμοσυτοῦ τον ὦ ὡς 

δαπιψερὸν κῶ πολλάκισ' 

ἐϑίον τα δγασύρει ἅμα δὲ κο δειλόν. ἐρεῖ ὁ μϑρὸν δὲ περ ἐκφανΐ ' κῶς ὡς ἐπί ἡ έμους συπύπσ ὴ 

ἔ πῆσ αὐ τοϑηίωισ. δονὰ σι: τού νας τινὸς οἴσης. πώρα Ρ̓ εἰ αὐτῇ, τοὶ σντία ἐμβάλλεοῦς. 
4) τᾧ 

1ϑὼ ανα. πορϑύϑετι. ὡς κοὶ Ρ̓ γάῴτνιαν αὐτῷ! φοξουμόμων ἢ Ῥ ὑβοϑοιύτορ αὐ αὐτόν. Φασὶν ἀλλήλαις 

σωμιῖο ποιό τὰσ' τρ ήροσ. Οὐ δὲ αινϑοίνεθϑε. οὐδὲ οὔϑεθε. ὁ γὰρ αινϑοίνομεων, παρὰ γοῖσ' 

ῥίνρσι νὴ πορῦμαρῳ ἐπ τῷ ἀκούαιμ κο μαυνϑοίνειν: «ὡς ο αὐγφὸν γο τιδι οὶ τοὺ ἐοσομεένοισι 

σπυϑέοϑι νὰ πεν το γουῇ κυπρονδε μέγα κλέοσ. ὰ πενϑόμϑνοσ ἢ "Χ δίμαφοσ «πὐύλετο. «κοὺ κα 

νου ν γεν κϑὴ ὀλώρον ἀπευϑέα ϑῆμε ἱμροντῶν- ποὺ πού το σ' ἄπασιν ΗΕΝ “τῶ ἀκοῦν κετοῦ! δον 

ϑυίνεαϑρω κοὺ αὐράμισ' φ "τῷ “ερὶ (νὰ “πορρει πρεσβεία; ὙνΊῳ συμβαλῶν παιρϑανύ μϑμσ' τὶ δείν᾽: 
“σ᾽ οὐτεῦ καπὸὶ φιλοίελζους: ϑυτυχϑντῶτι οὐκ ἐν μόζον; καῇ ἐσπύϑεϑε τἰμαὐηῦ αὐφφοίν: ρ- 

ἰωσα ὁ σίχοσ δὲ παρὰ: τὼ ἐξ ἀλκμαίωνοσ δυρικαδον. τὸς μινϑὰ ατῶ δὲ παλύυσοίσοις, “πιρϑένουσ' 

ὥρα. πὸς δὲ πσλϑὺυσοίσοις, γραίας, ἱαρχρσῶν δὲ πῦλισ' βράκης περὶ ΟῚ βυξαύτιον. 

Οξίγεν ὁξίδες «μαλοῦ ᾶρ ὀδυβάφια. Ἀνχνοποιὺς δὲ ὁ ὑπέρβολος: τινὰς δ τοὶ γιὲ γάμεκὰ ΩΣ ΜΞ 

ξου δεκτιϊια. ἰμε γαμέδ' δὲ, ὁ ὁὑπέρξολος. . μυτὼ δὲ πίω ἀποξολίω τῷ ἰυλέωνος, δὔθξωσ ὑπιρέβαλ 

λον ὑπὶ τοῦ ὑὁπερξόλου. μετωῦ τὸν γμυὴ ἐπολυτεύσοηρ. Ητισ αὐδρῶψ.. ἡ“τισ' (ὦ οὗπω δεδοῥϑμα 

“ριράρχοι. μὰ δὲ πολιοῦ σου. ἀλλὰ νεωξὶ κατο σι δ αιϑεῖ σου. ἰὼ αὐ ὦ τε ποῤρϑένον. 



Αρισοφαύουσ' 

Ὑπὸ περιδῦνων. σαπαδόψυν. : Ατρηροσποολοοὐδῆ τῆ μϑηργ ἐφηῤτ᾽ αὐτάν μεχρ, 

ἐφ ψυνν, κι πτ ος ῳ Ὑηῤπερεσίνων σριπελσεμταῦθα κα πορεύσομαι. 
“τησ'. πεποὶ ντωιντοίνε τοὶ ὁ “ 

ρόμαϊα ππορὰ στίω ναῦν. ἃ Ουδὲ ναυφαύτησ' γετῆν ναύσωμος, ὀδῶτ' ω Ὁ ϑεοῖ, 

πὸ κονοῦ δὲ τὸ αζο. να» ἐκοπόνκηντε κάγω δ ξύλων ἐσσπ νύ μίω" 
Εἰπερ ἐκ πεύκην κάγφ ὧν Εἰδὰ Ρ ἐσφκ ομτοιῦ ἡταἠϑημαιοισί, καϑήδϑν ̓μοιδοκῶ- 

σοιγεὶ ἱλεϑρ. ὅπερ ὑβανθρώ 

ποσῶν ὀμὶ κα)9" οὐκί τοῖς Εἰ σ΄ "ἃ ϑησεῖομ “σλεούσοιις.ἢ᾽ “πὴ βσεμινῶν θεῶν . 

ὅ, ἀλλῦου ὀγλίωὶ ἔχω. ὡς ὅὺ δ μῶνγε τ᾿ ατηγῶμ ἐγχαν θ τοι τῇ πολ: 

πϑηούτον ὁ πενκεδανὸν. Αλιὰ “ππλείγω χροὶ σου ὸσ' ἐσκόρακατεξύλί, 
Εἰσ' τὰ ϑισεῖον . ἐν ποιῦϑωι οὗ Ται σάφ “αὶ σἐπώλφτζλυ χυυςκαϑελκύσσι:. 

κααζφούγοντεσ' δ" οἱ οκα 
τῶρ, ἀσυλίαν ἄχρ. Ἐπὶ ἄλλ Ευφιβ ἱ χη σὐμακλείφνεριμιϑ πυρ ἀπέλιανα 
ΞΡ σεμῦ. "εἰς “ἡ 5 ἐριννύίων Καὶ ἡ τοῖδεκα σήρια σοΠελείφνοὶς ἡ ἡ7Ὰ ̓ἡδεγίσιθῳ 
« ἢ . κὰν ας 

ἐμῷ αὐρλψόει χω ἐχυ ὐροιῤχς ἔσλκαν νοδσιδιτο λίαισι “ποαφῶων! (ζἀνηῤθέα ον: 
εἐφϑυγεν. Ἐγχανετον κα Χο. ᾧ Ω ἰο 

117 ὑσείεν ἐννξ ρίσεισκα τοὺς ἱεραλσμήσοις ἐπίκσρι φέγ, ψα ἐξρζᾳ 

φα: ἡγαζύλινα ἀγιδα. 5... Τί ἐνἔγωνφήμδοἰποθδ ἡκφρἐφοσῳν σῶμα αἰγυ αν: 

λιν) ὡς λυχῃοτατλημ αὐν Αλλτονδομι ̓ ἀφεψάδιε ἁμῖν, κολ ἐξαλρᾳδασειρί “κο. 

ἜΡῸΙ αραλλᾷ, ἔνφεμᾶν ΧοιΚαληρὺ ̓ σηρ, ἀϑοιυμιαροῖσὲξ ν ρἱ σέκων ἔστιν οἱσ(ς» 
χε" τἰοιδνϊκοίσει αν μη, 9. 

ξίκοὶ ὶ πέβάμετροικαΐαλι Αλλ' Ἐν τοῦσιρἰοσεφανοισοὶκδῇ ἀρ λα οι σβάθεν, : 

κτικοὶ ,τ. ἐπὶ Ὅρδ, πίλει Χοιρ ὡς οἷο μὰν τρίανέλει σικϑυννν τεῖ σ᾽ γετένέ. 
ὔράγραφορ ΟἿ,ήπέλι.. ΑἹ «δ δραυροἐριρείλμ πρότερ ἦν μιλτιοιλψξιεότει 
δτιφι λόσγκ οι ἐδ Κ ἀϑηνεῖζοι. ἥ , 

“ποωνιζορ ἡ ὕμνον πολὰ ὄψεων διδοῦνοι τυ μὴ 6φὶ ἐδ Ῥπροπσυ λα" 

γὰ ἀδειρ. Ἐφοῖῳ κψι σῶ Αλλδλολύξατι Φοωωνομί, ΤᾺ ̓ἀφλαίωσι “ἀθήν- ε 

μϑῳ ἀγυμῖς. ἔϑυορ αὶ πν Καλϑοίυμαρ᾽ τὐρλυύμῳ οι υδκλᾳ δάμ ὲ ἐνοιξ', 

ἋΡ κί υαυμ πρὸ ἔβ τὺ ν χριβτολλιτὰ αὐϑι οσέφανοι (Δάριζήλωνι ἀϑᾶν" . 
λῶν ἕκαφος. ιἀγυσὴ, γὺς 

ἀγηοὺν’ ϑεους. αὐτιτο ϑυσίαισ' ἐππή ελοῦ δ τς θεοῖσ. ΑΔλωσ ϑις ἂν Τοῖς ᾧ ἀεηαῖς ἔσει μένοισ' 

δεδὶς ἐπα τοῦσ' ἐ ΡᾺ μεγαιςγγελίκις ὑυφνὦ ὡσ' αὖ [}  ἀγοιϑοὺ ἃ δ ἐπαινϑύσοιμεν τοιύτοιις: [-} "δὲ τούνανπὶ 

ΟΥ ,ἀπολέψαι ἐν. ἐφιενέσασ. καλῶς, ὡσ' μάγᾳ ΟΝ ὡςπερ ἡμίδεια λέγουν Δ αἰρῴλος 'σὸ ρξοτοὶς 

φοφτσ' τῷ διονσον ἀφεν δῆ αμαινεοἰ σέ! τσϑι στοι μετα Σ ΤῸ, αὐρώμ αὐτῶν θεὸ τοὺσ' νῦ- 

φουσ' “πδ!"σοίσ' κοὺ ὃν οὔσονα λέγων οὕτωσι Ανπίωαι σίσενοι ϑῆκε φίλον κό ρὸν " βώονπαι. Γῆν 

ραισ' ἀπο σνυδισλμσι πραταῖδεασι Φώρμακα ππθλλι ἐγονοδαὶ χευσείοισι, λέξεσι ει ρυἰεύδεσ δὲ α " 
μον φεσ' ὶ ἕω ἰάσανα. ἴοτεφάνοι . ἴῳ ,Ξεφαμουμόμειις. Ἰον δὲ καὶ λϑκὸν εὖϑος τοὺ μέλαν. 

Α θισεῖσ πότε γον. «ἀριςοι ἔγλύον᾽». ἀμφότερον ἀριςεί βες δὲ ὃ δέκαιοσ' ἐπικαλοῦ μϑνοσ,κρὺ (ιλτι 

δι ὁ οράτηγθσ. οὗ τοσ' ο μαυραθῶμι ἐρφαζαπισε.. τοιοῦ τοσ οιν Ψ Φησιν [ ὁ δῆμος κοὰ ον , τοιαὐῇ: καΐα 

εξ σε διος ἰῷ πολιπινομϑμων' εἰκείμων. Α ̓λόλολνξαπε. ἄβαϑε. αἰθυφαμιήσουπε “ΒΝ ὅμηρός: ὐδδλο 

λνγ πῶ σου, οὐρ φήλωγι «λίρφον ἡ μεσ, σ'καΐο ρωμάτωμ: Ω τοῦ ἡλιροὶ  ἀπὶσπαινδώ ρευου δῶ). 

Ἰεή:» 



ἴππεῖσο 

, Δδείξαπ ὀρῥλυλλαδισδμῆν νὴ φλγῆς ἐδ “ἐμόγαρχ,, Ὑ ΕΠ γοφόροσ' ἦν 

“»")σ' ἀϑηνρίδοισ' 
νυ λικθι ὁραντοδησφοῦ ἀρ χώῳ γἐμαπιλαμηρός, ἐδ χο Ξ 

Ουλοιοίνων ὄζων, ἀλλαασον ἰμιημν ρνν κουτοίλφπτος " ξιχρυσῆίο αἰα 

ΧοιΧοαῦςρ ̓ ὡρασιλίφῆθς λλιϑωμικ κἰδοιξυν χοάρορδρ μέ ὡς. ϑᾶοῶς τίὼω κὶ' 

Ϊ ΔΩφΦ ἐντατῶν εἵρών ἐ ̓λϑεδυῦ βα ἐγορκκοι τῷ 
ΤΟ Κ᾽ τῤλεωρέξια προ ῆ σι ουρύνμαραθῶρι Σ

ὁπαί - μίω. ὡσ’ ΓΈΡΝ; 

δ δασ'. οὕτω ἰο, 

δγγοεισ ἰφόρεν 
ὦσαι μιεδε ἤρα κεεα ἀτοέϑ ἀ φεμρήσοις: ἃ λλιἐγώ; ἀπῦδεσ νὴ εὖ» 

Α »λῶμελ οὐκ οἰιϑόϊοο ̓ ϑᾶνιο πά ρος ᾿ δες πλίκον τ 

Ουσῖον ἱάρας ἐμὸν γομίφοις αὖ θεόν οι 
Λ νλοι 

Δυ"Τ Δ ἐδρων-κατει πέμιον προτοῦ: “ποῖον π᾿ ̓" ἐομβήχνο! 

ΑὐυΠρώτορμδι ὁ ὁποτεῖ [ατι τον τὴ ̓κκλησίᾳ " ναι λρώγίοπρῦ 

Ωδαμ' ἐραρής εἰμι οὖς; φλῦ σέσι, ἢ τερον ἘΣ 
φύν. εἰσί σὰ "Τί ́ 

Καὶ κήδο μαῤσου σὺ προβουλλήωμ γδν, νιδ᾽ γραίας 
Τούρ ὁ-πότε χύσουν τῦτις προορμΐοις, ἀλλ 

ἄνω ρτοίλιζεςυκφκοστθασιδεἐγω, σῶν δὲ, 5 Φλό 

Αλλει τίξαπα τῆσοις ὁ σδιν" ΤΣ “πουτωῶρ κι στο. . γλνμρ: ἐΟΥὸν 
μα ιν 171 

ΔνΤὶ φῇς: Ῥιαἷ τουμὲ ὅρων, ἐγὼ δόὐκμαϑὸ μέρ» ἀὐοαΎ δα 

Αλν Τὰ δὶ ὦτα σου μῆς ξεποττανμυ. ἐπᾺ, μνεμόνϑοσενο ἐ 

΄σ 

πειδὲ ἀἰϑηνοΐοι 

μένοι ο χη ψ 

ϑῶμι τοὺσ βαρβαβουροῥέκησειν, ἁγνὴ ᾧ σαλαμῖνιν κι κὼ 5 ο» » πλαταιοῖσ οἰδικᾷ ἱοινὸν ἢ ργν 

ἕνας “τοῖν των ἑλλήνωρ: Α͂ Ἄλωσι Μὴ ὃ τού μέμνντοι. ὅτι τοὶ ἐδν ἄλλα καρρρϑώ - 

μαία, ἰμοινὰ σῶσαι ἡ ἑλλὰσ ὑστίησε καϊὰ δ βαρέαβων. «πὸ σον μαραϑῶνι ; μένοι ἀϑημεῖοι» 

ΤΊ ροππιίου. Φὰ καΐὰ ν βαρβαυβων νίκας τὰ 2 τροπείίου οὐπερῖ ὉΞΉ σοι ο᾽ Μὸα ραθῶνι! . καΐανανυ 

μα χθσεψτες αὐτοὺσ' οὶ νην ἀσαιψπεσ. Ω Φίλτα τ αὐδρῦν. ἐν ἐἰϊιϑέσειλαμιβοντρί ΜῊΝ καΐα 

Ἄυρετικ ον. οσίν. τὴ μετα “ πελϑυτοῖιον »κορωνὶοἡ “τὸ ἐράματοσ. Αλδλὸ κίλε. χὰ δὰ δ μέλε, οὐκ 

ἐπὶ βλασφημίας ὑπ Σ ἕντῇ ἐϊωικλασί. ὅτις πρὸς χέοιν λέγων κολακ ϑύσειεσε ἐραῦ σὺν 

προς ποιοὐμϑμοσ'. “ποιοῦ τοι γε οἱ ϑρατῆγο ἐκολάϊιρυον ὧν ΝᾺΝ ῥάμασιν. Ανο βέλιζεσ. ἐμὲ 

πευρίζου τοὺ μέχι ἐφρόνσ. ἡ αὐτὶ “ΤΩ ̓ αϑεκου] ἴζου . ὠργο"ὶ ἐπήρου. ὧ ταλίωσ ἐπίσενες πρὶν 

δοκιμάσει. ὀῤίαλίζαν σὲ λέγιται, ἐπὶ Ὁ ἀρλσῤϑῥων ΤΩ ἐρϑασεοϑς ὀρνίϑων: Αλλως. εὄρω 
ἴδ ῥάμια ἐαρντονον. ὀϑενὶ ὅστε πῶρυτο μυντιῖτοι ξοιδ ἀφοῦ διῦμα ῥηματην ὐγῦ Ὅργς “δι ὀρτῳ! βῆμα, 

“δὴ)ο "70 ο ρῆμα ρϑέ! σδὸ δ ΤΙ ον "Ὁ ταλυονασμεαβ ὥλαλ συλλαβῆν, ὀρτο ζω. ϑηλοι "δ ὀρπυλίζον, ἡ 

ἀγα ῥιΠἂν τὼν μήπια ξβ 53 “πρὶ δή ων. ὅιοιν δρούφν ποιδῳ ἐσ ὕψος. ᾿κΑΤελεομηὲ δὲ «τῇ Ρ λίϑε, κὶ ὦ δὶ 

οὐεσκιγήσεως ἐὗτινα ἔδει κονϑοϑοοι. Καϊμερουτίασ. τίωὼ ἀεΦαλιωὼ ανέτεινασ' διίω 5 ΤῊΝ 

γῷορωμ ζωωρ' ὅτι δεν: "πινὲς δ μέ εωρήφοντοι πίω κορυφεν. διλοι δὲ ὁ γαυριαῦ. ὡς ἱλαφός 

Φνεν ἀγύλλον τοῖς κέρασιν. ἀπὸ ὁ δὲ ὃ» κε ρατοζφυοιύτων ὑλίῷσ' ἱξῶσ οἷ “τῷ Ωἱ ς ρόφντον͵, ἐστε 

“ὁ κεραϊοφιῶν. Ἐξυποτοίννυ το. υβ νον». τουπίς! ρᾳ δίῳσ ἐπεΐϑεν τοῖσ λέγουσι. 



Α οιςυφανουσ: 

Σιμιάδνον. σα ἐποισματ, ἡδαιβ, ὡσσὴ σικιάδι δν. δι ππίλιν ξιωδζε" 
““ ἐγιοιῶκεσ πυρὰ γ5ισ' ἀΖ Ὄ: Ὄντως αὐόμηοι ἐγεγενέᾳ ἕω νι εἶρων: 

ϑηναίοις ἴ ἐλεῖσι! ϑέουσοιε (-- 

πὲρ “Τῶ μὴ καλεόϑοι πος ὃ Αλλ Καὶ υ" ᾿ σύκα γε λύω λει “τη οἶντσρει 

ψ4σ ὑπὸτο ἡλίου. ἐκτονὦ) ᾿ς ὦ δυο, ἐν 499 νοζῷσ' λέγωμεδιε ἐΖερος οὐν, 

δὲ ἃ συσέλλῃ πρὸς δ κα Κατα μιαϑοφορήσει, τούτον ὁ νὸν μιοϑεμλεϊων, 
τυπείτοντοι καιρόν. Καία 

μινβιφορῆσωι. ἀφ᾿ μιϑνιὰ Τὸν τοὺς ριηρής σὰ ρα ρα μὼν αὐ ᾧχυτο. 
'ναλῶσαιεμιϑὲν δγδέμαι οὐ ὄντι τὶ κυ ἐστοὐ χὰκ αὐτὶ χὺ ραν μῳέ ὅς: 
ἽΝ ἢ ἐκκλισίᾳ, ὦ τοῖς ὅγκα Δη.Α ἰδ) '᾿νομαδσοι “Τοίσ' πρότερον ἃ ἀμιαρίαις Φ 

σημείοις κὰν δγκκαι σηϊὶ γα τὸν οἰ λ: Αλλοῦσὺ τούπωνο Τίιοσ᾽, μὴ φεομτίσῃι' 
ἐκίιλισιαξικ ὄν. ἐπαρκῦνα, 
μὸν ἡ ἄρδιδικι μέσος, τ' ἀλὰ δίσᾳ ταῦ τἰξοπάτων.μιῶ δε φράσομ- 

κύη]ορῶι οὔλων οτος αὐ Ἑαύτις ὄσπηβωμολόλος ξυνηλθρον, 

πολονὲ παν: ὁυᾶμο μῆν πλοθκινοῖς ἄλωπαι 
ΠΩΣ ἥνς ΕΝ ἣν Εεμη κατοωΐν ὠσφϑε τούτην στὴν δύκην, 

τελάπίρλεπιν. αὐδον μ᾽ Τοῦγν τί δρεἰσεισεὶσε πὸνξυνήγορον. 

ἐφῦὶς ἐδόκει μικαλώσπρα Διο χ ρας μυτίω ΡΟΝ, εἰς ηὸ δέραθροι ἐμ δ λῶ- 

Ἴ4ν. Οὐκὶ ἰαῖα χώραν ἐκ ἰὠΐ λαοὶ ἱρυή οσ' ἐκχ ρεμο σοῖς ὑσίρβολον: 
μιν. ᾿ὀκιιλσαιήᾷ μεΐ (Δῆσυ 

λέαν χβίσεις., Εἰ μὴ καΐα εἰ τὶ ἐδ ὀρβῶς κα φρονὶ “μωσίϊδα λέγ: 

ενώσειϑε.ἐμὴκ «χκρινῶτε τάδδλλαφί β' δὼ “πῶσ ἐν χὴὰ τίυσεὶ Φ ῥάσον 

ῶ καΐασγκ ἰο ε- Εἰς αὶ ΔηΠρῶρεν ᾿Αϑρ, ὁ γόσοιν αὐ ς ἐλουύν ουσι μακρες, 

βάρ αὐ. .πόρισ ἀϑήνησι Ρμ.. κατα λϑίοισ τὸν μινϑᾶν ἀπρεϊωσων τλῆ. 
ϑυς. ὅὅγον δεῖς δαρεν πρὶς 

ἐοΐβαλ). “πείνποιὸ τοι ἀλλο θο λλόισ Γ᾿ γρλίασο ͵  σσυ δὲ οἰσινέχαρί σῶ- 

᾿ ξαυόμδμα, ἀφαμῖ ἐποίει. Δι" πειϑδτρλίτας ὃν τεθεὶς ἐνκαταλόγῳ,, 

Εἰ το λείρυγγος . ὅταν . Οὐ, δὲν "κοτοῖ  ασουδοὲν μετούγρ αζησῳτοίὶ 
κιαἹεπντοιω τινὰσ' βάρος 
ἀρ δὴν σραχῴύ (λων ἰκρί εἐλλ᾽ ὥς σερ (ὦ γὸ πρῶ τοῦ «{΄ ερείψασοι. 

μωψ. «αὐτὶ δὲ “τὸ ἐνπῶιν λί- εἰλλτϑηεδοικε ηδμ γρσακα ηὖν κλεωνυ μου» 

9ὺν ὑσε ἐρβόλορ ὁπεν- φαί 

ν() } ὁ ὑπερβολοσ, ̓ δ, εἰς βὰς οἰσ' πίω πολιτείαν. λία σαι ἢ πη λα ἐρυγξιο φάρυγξ. Ναῦς ἐλαύνε 
σι μακραῖς: πολεμίας. τὸς τριῦρος δίφισι. τὰ δὲ ϑροηνλατσλόῖα, Φορτιγαι ΕἸσΊ. Υπολί ̓ 

Ἰω οἱὰ ἀθηνοῦοι πιόντες, λέηῆ ο! ἐτύγχανον τὸ ὀπίϑϑια ἀπϑϑησίωσ'. ὑπόλιασοι δὲ τοὶ τέριμ’ 

μένα. κοινῶς 29. τοὺς ἀϑήνωιουσ' λιασόπυγασ Φαν!. ΓΝ πλίῆ οἢ ὃν περὶ ϑησέωσ' μῦϑεν. ὅτι ἑλ 

κό δος ὑπὸ ἡραίιλέουσ ἱαπέλιπιν ἐδὶ τὴν πέτραν τὴν πυγήρ. νῷ) ὀμιύως ὦ πεν ἐπὶ ἐφισ΄ 

σάν των δγὰ “ττίω ) καϑέφραν λεηγοπύγων ἃ ὀν τίν. Αλλωσ. ἐσενω μϑῥοις. τοιαΐ τοῦ δ αἱ “πυ πῶ δ᾽ 

ναυτῶν δὰ τίω σίυνε χῇ ἱφρανχρὸ ὁ ὀρεσίαν., ἐμ καταλόγῳ. ᾧ ἀρ' καποιλόγῳ. οὐ τόις πἰναξιρ» 

ἐφὺν ἐνέγραφον. ἣ» ϑρατενομιένων το ὁ ὀνόμα ἴα: ἑκαλομῦτο Γ᾿ καϊάλοι ὧν καϊὰ ΩΣ ἣ ΓΙᾺ 

αὖ φασουδν. ὃν “κ᾿ “ρρ'ποῖκ α: δειλὸς ὲ Δρ ΥΣ (ψα ασις ὃ ῦ κλεώνυμορῦ ῷ οὐνεφελυισ' μέμνησο. 



ἵπππεῖσ' 

λιῦδῳτα κλ4ϑένον ἃ ἀγϑραίσεν οὶ Ξροίχωμ. 
Τα μφρακια ταν τὶ λέγω τὸν ἴϑμυρῳ,,, 

Αρωμν λῶτοω τοιασ, καϑή μενα" 

Σοφὸς »Ἐφαιαξ, δεξιῶς τὐὐκοἰ πέϑανε ̓ 

Σιωφκτικὸς νι καὶ περὸρτικσ 
Καὶ τώμοτυ πὶ κόρ: ΤᾺ σοιζφ γ᾽:δν κ ῥουσγαύς: 

Κατοιληπτι κὸς τὰ ἔριφοι το ϑορυβηγικῦ: 

Χοδυκοῖν κα τοιδοικ πυλικὸς σὺ πῶ λαληγικοῦ; 

ΔΜ απ ὶ γἀγλάναγκοίσω κιρηγετεῖν ἐγὼ 

δ τ πττεπμι εὔλίνφος ὀδεὶ ς ἐγοῦτο μᾷ 

Τούγυσ ἐπαντος ποουσοιμϑῳ" ὅς γμωιημάτων. 

Αλ-ἔχι νώἐπὸ τούρισ' πουτονὶ ηὧν ἐκ λα δέον. 

Καὶ ́ αῦ δὲ μόρχον ὅς Πρ οἰσεν δὶ σοι» 

Κάνπον δ βσο,, τοῦτον δικ Ἅ δι δῪ ὀρ 1πῸ} 4. 

ΔυιΜακαρι δτ.ἐς ἫΝ ἐφ οῦῖαι δὸκ αϑέσοιμιαι" 

ΑλιΦησεῖσ ἀπεηδαν τοὺς Ῥιακονρυτη δὰ ̓ς 

Στρυ δοὶς “ποι ροκοδϊῷ σοι" δώ ς [βρῆ ασον δοιῦτοι χὺ 

Δη.- ὦφῳ πλυγήμηϑώς καλού. "ρὸσ γω θεῶν 

Ε ἐξεσν οὐ κατοῖρι ἀκον του Τίσοα; 
Πώς ἐλαβεταύται ὑπεόν. Αλδ ὁακφλα γῶν 

Αὐίκρυπε ταῦ τως ἔν δον νου μιόσυ λαίβμε- 

Νῶϑι ὅμ ἐγώσοι παπρα δ δὼμεῖς "οὺς ἀχροὺσ, 

Αὐτὸν ἰέμοω λαβόντα" Δη ὀνδέακφ λαιλόνα, 

ὁνταῦτ "άρασεν ἄφ᾽ ὅτι τριήσεις κακόν. 

ν ὩΣ Ν 

Οὐλῥηραίσει ἐνῷ ἐν αγορᾳᾷ 

ὀαθ4.. 
Κλοῶ" Ἣν κὶ ϑράταν. γύνν; 

δὲς οὔτοι. "ἡ “πἰήτρϑροι τὰ 

γδιεα. λᾶοι δὲ κοὺ μαλὰσ 

μοὶ. Τὰν σῷ μιὐρῳΐὅτως 

ἀπ κῶσ αὐτὶ τὸ ἐν μι ρὸ 
““ολεῳ ἐπὶ Ἷ»{ ““ῶλὸυ “ 

ἀϑίων, τοὺσ' τίσαουδ δ 

λοῦπες. Φιίαϑιδεινὸς ἡ ἐὲ 

ἼΩρ ὃ φαϊαξ οὗτοσ. ὡς νῷ 

ἀποφυγῶν ἐπὶ ϑανον τῷ ἐσ 

ποιζτοφέρῳ κρνόμϑμοσ'. 

ω μῳδᾷντωι δὲ ὡς “πα ρα 

ἃ ρουων“τὰ μειρεὶκ ναιβι δα 

πατῶν. Σύε ΕΚΊΤ ιόσ. 

σιυνέρειν τοὺς λδηυς ον συν 

“πιθονοῦ! δωιυάμενον δκό ́ 

λως. πιρανΐικὸς δὲ, πέρας 

ἐπεῖ,μὸς τοῖς λύγοις» 

ἸἈὐ ρόναν ὅσ. πὰ ὦσι 3 ἀκροω 

ϑέίων ἰμρούων “τῇ ἢ, σῴφοομρό 

τητι μὰ λόγων. Καΐαλεη 

57 μκιόσ. πε οἰια Ἴαλά μβα 

νἱ μϑμοσ' τοῦσ' ἀκουυνίασ' 

ὡς τε ϑέρυξον ΜῈ καινῆσικι. 
᾿ ἡκτν 

Κατγχα δακήυλικος. εὐὑνιτοῦ 

συωουσιαςίζοος ἰι (ἃ “τῷ δὸς 

Ἴνλίου τοῦ πρωκ οἷ! - “Το 

λαλητιου δὲ͵ δα λαλον 

“΄-ον τοῦτο ὴρ “Ὁ περὶ ἰιλειϑὲ 

ν" τὺ ϑράίτοναι. ἀδιλοσ δὲ 

- ὃ σἴγος βισπούν τες αὐτὸν ἐσημειώσοιντο, δὰ ἀϊιαϊαλληλον: ἄφιλον γε “ἧς τίν! "λίγον 

Οκλαδγαν. ὀκλαδια σ᾽ νσυγεεἰελοιομμ ψοσ δφ ρῦς. κοὺ πο τέ μϑρ ἐντεινδμϑρος. “ποτὶ δὲ συσελλόμε 
νος. Καὶ ποσενόρ χων. ὑπειδὲ παρὰ “»Ἷσ' βαρξαροισ ασιίσωνες, οὔὐ;ρς «ῥόρ χὴν ΔΊ σῶωσι. Τοῦ" 

τιν. “ὃν “ποῦ δα. παίζει μὴ “σε ραίνον τϑὴ κύφομ ποιείνα!οεμφάτοσ. Τριακονηύτιδες. -πύρνασ' 

εἰσῷε [ροδγὸ κοῦ φινῖν. ἔξεσιν αὐτῶν ἰματατρ ' αἰμονγουτίσοαι πουπίσιρ εἰσ᾽ σμνουσίαιν λαξξ. 

Σπονδώσ. ασονδιὰς ἐσπείσοιν το μεποὶ δίβοίασ ζλωσιῳ οἱ ἐδλν γες πρὸς ἑαυτοὺς πρὸ “τῶ πελοποννῃ 

Ὑ διακοῦ πολέμου. Ὡσ᾽ καλε. ἀδῆλϑορ οὗ ἐτῶιριι ὡροσα “πὰς ἀφ, ὑ ὑσποκ. ρινόμι τὰ τὰ προ 

σώ πὸ δ σσομσῶν πρὸσ ἃσ' λέγον δᾶμοσ. Ο υγεῦῇ ὁσπωιζρλατὼν. μετὸ τίω ἰωλέωνος κοὶ ΕΗ 

οἷδον “πολϑυτίω, στον δαὶ “ρ᾽σ' πελοπινμκοῖοι τοὺ ἀϑηνείδοισ' ἐδώοντο πριακοντούτιδε,: «οὗ Το! γκῷ 

οὐγαντιοῦντο “τῇ ὠρήψῃ ἥν ἀπυϑυκνόντων δὲ αὐτῶν ἐγγυον τοι απὸν διαί. 



Α͂ οιξοφείμους 
» 9 τὰ ἰὐφαμ μι ἐνῷ. συμφύρυν Α “»λεδυδὲ μ μὰ γ: εἰ λλ ; γὼ ἐμάνεξᾳ τέχψηνν 

σὰ Φὰ πόλεω; πράπα ««. ον ἡ 

ὅτι [Ὁ οἱ μἰάγειροι πὸ ἱρέα Ἐπὸ τοῦς ἥν λα φο :λλαψηοητῷ λήσει μὸν οᾷ, ̓ 

μηηψψονσιν. ἔϑος γὲ αὐγῆς Τὰ κιώφα “μι σὸς Ῥῖς ὁμείοιν πραΐγμασιμ: 
μεσνυᾷν κρία προβάτων Μεθύων πὴ τίς τῤρψαισί λοισὸ ρἤσετοίε . 
κι δὸ φούν δἰ άιστίαι Κκδιῆβα λαρείων αὐτὸ λοῦζξομ “τής τοῦ 

ὡς μόνων προδα των . Κθὰ 
ἐξωπωταῶν ποὴσ ἀφελες δι"Ευή σινόησυῖς οὐτόρ δξημ εἴξιος 
τέρος. Πόρμαμσε νὴ τὰ Ἀρενϑδ σε δϑοκίςεκ ραγάέναι» 

Τὸ  λοῦζον. οὶ ἐατλέπα ὸ Κα σιν πὴ σου Τῶβ, εἰς ηὸ πρντον Εἰον καλώ, 
ἐνπωρόν. Ν᾽ »"δαπολου ᾿ 
Ἴγον ὅν τιλύδραν αὶ ἐς Ες τίῳ ἐφρανϑῆι νέκείν δσ' ἦν ὀφαρμακι ός 
“ίω προιδρίαν. ἕπου δὲ ταύ τΤῆμι ὶ λαδὼν σιὼ βα Ξαλίδαι: 

τι ἐατραχίδκ. ὁδοὶ , Κακώμον ἐκφερίτω τὴσ ὡς ἑων τὴν τἰχνίω 
τ ,ὦ 

ϑλτοσ αὐϑενῆσ᾽, ̓ Θμοι ον Ιν ἰ σἷω σιν οὐσγὸν ἧς ἐλωβράϑ' οοὐϑομοιο ᾿ 
Ὧσ᾽' ὀνόματι ἐχὸν σησ' “ὁ 

. ευ μα: - ᾽ἅ Ἷ ε Π Ν «ΔΛ. ϑς το ἃ » - 
Ἐκφερετω. ἔθ ρο ὅρμος εἰςφερετωι οκιλέων δὲ "(ησ ἐβα τοἴωσεν οὐυ Ὁ Δ οὐ ξένοι οὐσ' «λῳ βόωτον 

Α θισοφάνους Ϊ “ππίων Ἶ 

ἐξ ἑλοσ' 4 Ψ 



ΑΧΑΡΝΕΏΝΥΠΟΘΕΣΙΣ. 

Δ ΚΚΛΗΣΙΑ ὑφεςηκονἀρίαλεσιν οὐ τῷ φανῳῳ. καὶ ἰδ προπολεμῆνπασ' αι ̓ «΄ 
ῷ ταί, Φ προφανιβσ’δυδῇμον σβω 7 ὀγτοις, δγκ οιϑπτολίςτισ ΟΧ αὐἹουργῶν, σβε 
Α λέρχιν. “πρφσυγ. "του του δὲδγαὐτινθυ ἀμφ δέου ασει σουμϑβεἰιατισίαν τοῖς λοῦ-’ 

κὼ σιν μἀλαιρνικο γριντα πεπυνσμονονβ πρᾶπμα, δγώκοντεσ ων μ ρξ φὔμαπι σρο- 
σέρχρί. "θὺ με ποὼτοιζποιϑνομται ὧν δενκιωιόσπολιν ὑρώρτες,ὑσ' ἐαπεισμένον τοΊσ' σε μίοισ, κα΄ 

᾿ παλφῖσει νὁ ὁρμωδσιμοὸ ὁ δὲ ὑπατοχόμόρ θ᾽ ὑπὸ ἀυλξίωου τῤκεφαλίωὶϊ ἔχων ἀπολογήσοιοϑουι͵ ἰφάᾷτε 
ε ἐαν μιὰ “πείσῃ ὄιτρω χῆλον «ποκ οπησεοϑε,Κλϑὺν ὧσ' θὐρναίδιν, ́σπτὼ λικιὐτολέυϑοἀπᾶ. «κοὺ σῦλε 

εϑ'ἐφήθςτηλε Φου ̓ακώμασι νἄϑῳ δέν ὸν ἐ ἰκάνολόαν ὅκ. ἀγριθι ἐ τως, καϑηυ 7 ὀμϑμῷν τὴ "ιλέου 
πδὶ ὐτῖν »μεγοιριίκου ψη δίσμαιτο δ βϑοξμυθοντων δέτινωμ δα δὴ δικόν συυνετὸ ρᾶντοὶ 1σ' πολεμίοις 
ὁτωϊωιῷῷο ̓ϑβων,κι σοὶ λϑβων δὲ ἐ τέ ρῶν ὡσ' τα  δίπιαια, ἐρικότοσ αὐτοῦ υλφανὰσ' λουμαχοσ,, 
9. ρυβῶν. ἘΡ ρῶται ἄτωλοο αϑρουδι «λκνομοίκαιτενεκβὲσ ὃ Ὁ Πρὰ ἀτλυᾳ ὲὲν δεκιμιθπολι ,. 
κοὺ πρ9. τουδὶ δγίια «οὶ σ' σἴϑὶ φϑυτογσριητοῦ ἀρετῆς κο ἄλλων τιψῶν δαλεγται “τ ἢ δγ ενομοηΡ 
Δ. ϑυσ' ἄγοντον ἰιαϑαῦ ὃν ἐρίῳ ,ὶ μὃν πρώγνμε γαρικόςτις ἐἰσλριθίσ) α,δγε σι ϑυασμοναππει ́ 
δέ κἑέαυτο) Φει ἐῥωνοῤσίκκῳ πραϑσιμα αν ̓μυταδὲ τοῦτον, ἐμ θοιοἢἢ ὑπερθλέγχίλφοπερυπειν 
τοδαπῶμ ὀρμίϑων ΓΛ ανουτιϑε εμϑρθ᾽ ἐς τίμα ραϑὸ ιδῖσ ἀρλφανοντων τινῶν σσκοζφαντῶν συ λα 

ΓΝ ὀβϑροσ' τινα αὐ Ν᾽, ὁ ὁ δε μωιόπολισ' κοῦ θαλὼν εἰς σούκ κομ. ᾿ρϑτόντε Ὧϑ ἐνιωϊρλαυτίφορτονυβα 
γφὶ ἐκ Τῶδ' ἀθίω κίων ““ϑα σι, δῶσι κὰ προσειππςελλόν των αὐϊρδ σλφόνων, καὶ δεὺ ῥϑβωγ μετωδού 
Δ Ρ παν καϑνπϑαφανᾷ νἄψοικ οὐ οὐνηρς διαύζρλλαμω Χῦ, ῶ δ ονεσηνε φλδνΡ᾽ χωγὶο ρτῆσ,τοῦ 
“τον ἅπΠ.λθ’ ρληρορατενῶμ ἡκωμ, κελϑφ ὁβελϑόντα μιντοὶ ὃ ΞΡ ὅτλωι, τοὺ σ' ἐἰσ' βολὰς το έν. ὧν, 

δὲ δκαιόπολιν, ἤ)ὰ “Τοῦ ἱφέίωσ “σ᾽ “το)δ) ονυνσονμα ΡΣ δαπνορὶ ἔρχυται.- ᾿ὺμερλίγον ὃ γι 

τραυματίασ' κϑὺκαίκωσ' αππρλα ων οὐ πούνικᾳ:ὁ ὁ δὲ δεκιμμόππολισ' διδειπννκὼς δι μεθ ἱταίρασ 
ππξαλνον.}} δὰ μα Νὴ σφϑφραπεον "βϑϑων,Δέκ “πνὺὴς Ῥόπν τίμερίωίω προκαλου μὰ. 

ΑΛΛΩΣΑ ΡΙΣΤΟΦΑ' ΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 
3 δῖ ΓΑΜΒΕΪΏΝ. 

Καλινίασ ξ ἤσησ εἥραγίνονπούτινθον Γφὰ σἰϑ σῶν... “βὰσιτίλκουσ “οἰλιν. 

Ὁ) Οἱμαλῤοραπιωὺ ἄκνπε: οἱ ληανσίο. Π αὐρα ΝΣ λακε :δαμιον ω ͵ πέμε ταϊότίτιμι, ν 

τς , Σ τονδὶ φέροντ᾽ ἀάχα ρὺ Σ ἀδωμα, ΕἸα σαν. δὰ ̓βίραλονῶ ὧν ἰικθο 27 Ἡπὼν 

Σκληρώδι ὁ ὁ ποιντῆς. “αὐτὸ Ρ̓ ἡμθιημώτε, Μεχιρικὸρ ὡσ' "ιαῦν. φισι. ουλνπϊρικλὲ ἐάα- 

ΟὟκ Ἢ λαίι νων: "Ξοὴ πείντων εὔτιον. Σ᾿ πονδὸὲσ' λυσιμ πεν ἐφερώτπων κακώμ. 

Ε δεδδίχβθη ὃ ἀλ δύο μϑῥουσ ἀρχοντοσ οΥ ἡ λίωαίοις διὰ αἰλλισφανφν: ώ πρωγσίώ. «δύυπερθ΄ιρα 

τνθ᾽ γείμαζολδίοισ. «οὐ σώϑε ται. 
Ῥίησ “ὕηρλις 

νουμίωϊ 

ἐς: 



Τὰ ΤΟΥ͂ ΔΡΑ ΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

Δικμιδπολιδ. Κι ρυξ Αἰ μφίνι. 
ῳ ρέσβφσ. Βασιλέως ὀφϑαλμθά. Θέωρθ- 

Χορθ ἀλαρμίων.. Μέτιρ. Θυγάτηρ. 
Κηιοφών. Εὐριπίδε- Λ μαλλοῖς “ 
Μειγαρδύσ. Κό ἴω Συκοζφαύτης. 

Βοιω ὃ ς- Ν "μ χοσ' συκοφαύτες. Αἱ ἥελ' λαμώλγον- 

Γεωρώώόςδε ρκὑτηςφυλώσιθ. Θρφώσων, ἐπευρνυμφθ’. 

Η ἄϑϑεσις τὸ δρώμαρσ ἀ ρται εἰμ συσημουτικισ' δι ἐδουννὴ ἑξῖον «- προσεύστων ἀμοιδιίων ὦ οδδσί-- 

᾿»"4 δὲν ἰαμβιίοδ Κἐμεξροιάκατάλείετοι σαοῶν πελθυτοῦίθ, ἐῶ ) δὲ φϑιβομαἰγνγυὶ ἐ- 

γαρνέασ. δ ϑύγι Με Γ ἰκομμιτιου Παιλ δ ἀην ἢ Ὁ Ττ περθημι ἐμφησιδ ὁδὲ δ΄ 

ἑφϑημιμῷης. “ἀξαιρείϑω σαμι αἱ ο, ρυνανγραφιί δὶ τοῦσ' ἀπρ 

θέσει, βωγραφῷ". ἑιλδὲ ἐρδτέλᾷ 

Φὴ' σἵχων 
μύρῳ 

Ψ 
ΠΣ 

“2 ψαισ νυν 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΑΧΑΡΝΗΙΣ- 

Ε΄ Δικα»δη» λισ' 

Ὁ Ψ 

Σαϑδίδιηζίϑαυ 

{λεὼ δ ὅσ
ω, 

»ἃ ’ὔ 

αὐτί Το) “πολλὰ, .ὃ 

δὲ δισυμάψαπσλν "Ῥυμίατι» 

κθὶ »αὐξησιν δηλοι. ἐχρήσει 

τοδὲ αὐϑρν οὺ θα υσγδεσ' 
Ψ ν Ὧρν προοιμίρ: ἱἐνησισ' α 

ΠΟ τον οἰ λλδαμωκωι Ἐτλ τοΣ ΝΣ Ξ πρὸ ἐκ 

ὌΖΊΣ: “νν Ὅ ϑηι βαιε "ὅπνυ ὃς ἐπι: {τιμεπαφίν 

Ἐπ, ΒΑ δ. 3 ΜΙ τς ρ ἀπὸ τοῦ βίουϊπλτέω κΡ 
τ, ΠΝ ὑὐῤηια ϑϑνιήα : δγίαν. (αὐτὶ ΣᾺ “τῶ ἀπεὶν κρὶ 

ὁ ἃ Ἐπ φ, ὦ μ ἐπ" ν ἐμαυρῦ ϑυμιὸν. ψι μὡ 
{ ὺ  Ξ 2 Κοσίο ογοέρα. ἐμαυτοῦ καρδίαν Φνσι δι 
ΣᾺ ἀν "δὰ  δὴ Προ τῶν ἄξι δα λοιὴ αὐπίντο) ἰμωγα με. 

ἥ τι Ὁ) ΩΣ ᾷ ομ λαηρμό δέν ὙΝ λιλ υπηρι αι. καὶ ̓ὅμυρθ᾽. 
ἕῳ δαίως δὲ φρίνασϊκγριμῦ 

ἕν ΕΓ ὧδ᾽ ἐφ᾽ ᾧγε ηὐκίαρ ψφραύϑεμ ἰδών 90" ϑυμοδωκὴσ' μύϑθ,. 

Αἴλλωο. ἰκαλωῳσ’ ἱφιδὲ 

ἥνπλαι τίνα, δ΄αν. λύσιν ΒΕ τίὼ κ δίαν. σίυν! (σονται, τοὶ τονϑν μοῦ κοὺ τα ἡ ἡ δονὴσ'. ὡς κο 

! “ἀξόμιρῳ! ὀδυασες ϑυμού,ψθ κατῶ ὺ “κὸ μνηήρωμ' νσῆθος δὲ πλίζασ, - ραδῖ ἰωίω ̓ στουατμυϑω. 

πέτλαϑιδδιι ραδίν Φλήτένν: Ὑαμμοκοσιογοὶ ργαρα δ ὉΙΟΡ πολλάχρὴ αἴαρι ἰθμινται: κ᾿ δγουλψα, " 

μοκόσια ἀρὰ ἕαυ ὶ, αλασλϑοιδ. ὑτήθε τὸ. ρα ὀδοὐσίλιον ερααυσᾳὶ 4 οὕτωσ. ὐἰριθμκειν ϑεοιτοὶ σ' 

γα μμοκοσίουσ. "ἡγὰ ὺ ἑξακ οσίουςι " ἐπ ακοσίουφοιηλ φϑλιψαν μμιουκριθμητι κων γύρκλδβον. ἢν 

τὸ γοιργαιρα δὲ τὰ τλήθου σ΄ ἀτίθατο. ὡσ’ ο, λίμναις. ̓ανεϊρῶνυ ποις δῆ, υατῶσος γεἰρπαρ ἑσίαιρν σπὲ 
᾿  ἀριφομϑρᾳ ομδονθδγ. οὐδὸν γαὺ "μῖν γίργειρα. ΕΝ σώφρονι. δι οἰκί, Γ ἣν ἀργυρωμωτῖ 

γἰραμρε' νὴ ὡ; τῇ ξ' τραγῳδιᾳχφηματωντεγάργαι γα ϑελουσι σετινεςθληβτάν ἀρλοριντῷ ἯΣ ρίκαι 

ρ'δὲ κα παὐδε σι “τίω “ποδλίω κίνησιν Ἢ ποσῶν συμαύμᾳν ὃ διὸν γαίρπερε. (Δὸν κὍκίρον ΟΡ ὴς 

ὀνομαυζεόϑοωι. «δὲ ὰ ὁ πλῆθ᾽ 5 Ὁ ποσῶν. Αδλυσ ἀπὸ ὅψο λέξεων ως σωύϑετονν ἐβρετεδιλουσῶρ 

πολλασύγει {τοῦ πρῷ ἀπέτε Φλψωμμου τ οα ἀριθμὸν ἀδίναι. ἢ γαὺ “ύθιθ’ γεν δ εντοι “τῆσ' 

μον ὧν ἀριθμὰ ὀδύναι »αὐγχων ον οἰσ' λέγφ δια σξαυψω μμονταριμὸν, κοὰ μέγα ϑαλωσ- 

σησ κοὺ δἴπολις ἐπεσημήγατοτίω λέξιν ὀπῶν. ἀριθμξρ ϑεατοὶς Ψψα μιμιοκοσίουσ'. διυύκ “ται γυὺ 

ἐγκθϑομιτῇ: λίᾳ πὸὶ κόσικιτισ' [δ ἰματίληξισ τομυτὸὶ ἐὸν ἑκα ὸν ἀρμμοῦ μέχει ἮΣ χίλιων. 

ὃσ' πλήθη ὑδεπολλοῦση μιαντέϊ 0. «δον δ᾽ ακ ὁσίαι ε τρ αἰκόσια ον ὑξῖς. δ δ γοργαραρὴ αὐνὺ ἐπὶ 

“σλήθους λαμβων διὰ τίω συιΐονᾷαν τίω Θ᾽ Ἂ ις δρῇ) ἡιαὐτι το ἀἄφατα νὴ ν) αὐαρίϑμιντοις τ 

καρίομιρε ἀγαῖριπο "ητῇ ἜΣ καρκαιρεδὲ κανπδε ιν. “μέμνυται ὴ ἡ ὀκρατινθλά «ἀρίςων αν 

“πῶσα 7. γημρᾷ πόλισ. διον πλήν. Αἰ, ὃν γκωριδῦνθ᾽. αὐπιτογχερᾶς ἴδ τίνρδὲ ὦ ὡς οἱ ἐλγεθέε᾽. 

ὡς δ ἀαὺτονάλγίσω μύδλοντος ἀλγισϊδ νηδὺν, οὕ τῶ κοῦ ἀπ “τῦ ρίσω χραρνσῖὸν λρῖ - 

δύνθ’. ΤΟιιίαρ ἡνῷ ραύϑηψ. «σοι υσ' ἀρισεφανης τίωκα ρδήαν ἃ ἄσεκίκχ ρ. αὐωοϑὰ ἀσοαλιὀσαφὶ 4“ 

δ τίμἐμαυτο ἱκαράγαν͵, νωῦζφεσιν ἐφῳῖ ὴ κίαρ εἰφρανθίω. 
κὶὶ 



Ἢ ; τὰ 

ἄοι εοφανοὺς 

“- ' ᾿ Κὴ 
Τα “ἰντε πυλαύπεις ἀπλα Τὸὶς “τὴν τῇ ταλαύτοις οΙσ' ἈΛΊΥ ὀβημεσα» 

«τὸς ἀλλότρια ΡΟΝ Ταὐθώς ἐλινώφην καὶ ιλῶ τοὺσι “ππτέας 
εὐριυβαμι σεν διύτοὶ ̓ αὐτὶ ΤῈ 
κλέψασεν καὶ το “πιὼν, ἀπ διὰ τοῦγ πουρτονι ἄξιον γ᾽ ἑλλαῖδνο 

πεσῶκῳ. ἔφημι ὧϑα γποὴ ὃ δ Αλλώδωνθεν ἕτερον. οὖν ξα φδνκόν: 

κλιωνπέν χέϊα λαὺτοι δγα ὅτε δλκελόμε προς δοκῶν γόναλρᾳ} 68. 

δ ὑβοίζῳ νοὶ ἐπππίας τῶ , 

ρα βδνησιωϑρ ῥα πέντε Οδεὸρ ἅπεν, ἐἰσοιτ ᾿φθίοινι οὸν »ρόν 

τλανποι ὁ ἰελέων. Ἱναῖμου Πῶς. σον 7ἤσε! σίμου δοκ ὡς τίῳ καρδία . 
Φί σοι πείσψτουα ἀθέων αίος Αλδι ἔσιρον ἡσϑην ἡνίκἰ λιμόσων πτὸ τὸ 

ἐνπιᾷ ἀλνθ αν ὡς εἰδὲ Δεξίθεοι εἰσί! λϑᾷσόμϑῳ δσ' ὀοιώτιον. 
δροι δοὶ ἐ πτϊς, αὐπέλετν 

δ. ἀπεντησοίν αὐηρὺ ἡμι μν ἢ Τῆτε; δοῤασύθανον "σὰ ϑεοραφην ἰδὼν 

ϑεύπομινσι. τὸ νῆν ὅτι δὰ πα ῥέκυψε χαόοις ὡὰ ἁλοὸν δ09726).. 

Ὑ αὐϑῶσ εγοινωϊθίμυιαϑτιτον  Α λλοῦδε πώποτιξι του γὼ ρὕπτομον 
χαρίω κΦαιραριιύϑην ΩΡ Ἂ 

,γίννμαιι. ὅμαρθ' «γίνω ταιδὲ Φριμα σιμιώ ἐηὸμετα φορᾶς λα μπρι ψολόμωρ γιλίξυμπον. 

Α ιοργονἑλλοίδγ. τοῦ κδῳ δία. αλένται. ὅποῖν ςἰ(ῥαγῳ δίας με στένεσθῃ. ρι δὲ ἡμιτίχίον ἐίωσν 

λέφεθυοιπίδονλον Ὠδρκ ακ ασλοταν ἀξιονγιὶ λωδ ἐς εἠδρᾶμαξ ν δι ἐπκ δε δδπξνς 

«τοῦ. δὲ ἃ γον τὰ νγωλ Φείνῇ) κιουτοι δκαϑεὶςὁ κλέων,ταλαντοι τ. τιλξμον ὃν Φιοὶν «λλοδος κατα. 

δοκαοϑδηνο τὸν κλέωγα. Ἵ ράγῳ δγκι ὄν. οὐτστοῦ ἐμιππιϑὲσεἐ πεν; Θὲ ζ δια ἐμπτουϑῶν “προ : 

ἐν καρακίςν ἀπιιζελτικ "ὑπεὶτϑὶ τραγρδνῶν, με λλᾷ λέγφν. ᾧπι δικοχόννὶ σιιυαήρεσις τῶκεσ 

Χίων, ἀἥικι, ὃ ὅδε Ἔριν, εἰσ' ησιωυναιρσιν. Ἑ ς ὁ αὐτὸ. σιναιλοιφῇ, αὐτόνε ἐπε χίωτα: ἐριὴ μεσ 

ψην ακ νιοὶ ἘΠ ἰωῤδι’ «τὸ τοναυπτοσυμφωμουξργον ται οἱ δὲ σφόφβα πε οσέχεγτες τινὶ εκεχί γκαὶ ̓ 

δι)» ὴ ἀναιχρῆμε τοιςφορανδῇ ὀρμιϑων ὃ ὑτηνεο ἢ ὧν, προγδεχράϑῥων τίμ βοφδινῖ {τί κεχό τ ω 
των δον βοφύμοὶ ἰῶ Ῥαϊσυλυβαγῳ δρῶν ἀϊκοῦσο. Π ροσϑοκῶν ὃν αἰσχύλον. «αὐτὸ τολολσχυ τ Φ' 

ΑΠΌ, ῳδγαςὼσ' ἰθὺ ἡ ἡμέσ ἴχντε τὸνὐοςυλου,εἰαχυύλλλέ φιϑρῚ ἔλεινι οὐ καὶ ἵφν καπίκθνοντὶ 
ΤΩΣ ἐπελϑύτησε ὲ ἀδλά ρλοντ' ὡς: Ἰουτοῦ εμιυποὶμινησίδε “»ύτοι ςπρόπερ οὗ μων. "τιμ ἢ ὁ μεῆσησ' 

ἐστυ χυῖγὰ ἀϑἰιυνοίοισ ὀαθουλ'. κΔμόμδαυτονποῤρουμά ( ψιφίσματικονιρδμετὸθαύαιε! ἐδυδάσες 

ὯΝ Ὁ σάνῶπ' ὅσαι. οὐ γὺ ὀρόυσεν. ὃ ὁ κήρυξ) ἣ διλονόπι. ϑέογνις ̓  ὅτοσ, βαγφό᾽ ποιητής. σπΐρν φυχεὺς 

ἐκ Ξ5ιαλκον τοι ὃ ὅσ (Δ λέων ἐλέη. Πωρϑ τὶ ἐσεισεμιε: ἄσειςον οὗσκγῷνσει, μᾶ γ" ἐπίσεισε. κι 

ΚΣ δ τὴ δ πο βοληπβιω ὑπ ἐδ δῖ. Κ᾿ ϑακυ δι, δὲς Ἃ ὄνο μαφρουζων. Η᾽ νἱκ ̓χλμ, "λχῷ ποσί, αὐτῦτό 

μετον μόσς. (ὦ ἡ ἢ ὅτος φαὺλ “μιϑδῳ ϑῦς. “οδλαιιπνευεϊ σῶν. Εἰστβαυν "μόρᾳ [ειϑαρῳ ϑὲράκ ρα 

γαντμ. τινὲσ στωσ. ὁτίδνιἰ ἔσοις Αὐλὰ ἰλαμεανεμόρς. Ὑῥλθοιοτιμελ' ὅτοκαλεμι, ὁπῷ ἐζ ρετέρ 

“ιν ὡοτ ῶ ἀφρύπ, δὲ ἌΣ, ἀριςοσ' (εθαρωδὺστλπυϑιον! ἐκ ὦ 9, ὃ, ψυχὲ αὐτ ̓ὀναίφασιν . 

Ἶ. ἡτεσ δὼ πεϑαιὴ. ὑυλέγοσ. δῷ ὁ οἱ σῶν θά“τῆσες δι τουσιν. ἘΝ σηῥαυὴ, αὐηλνχολέης Ἐρσ' ΟἹ σωθί λδὰπο . 
λύρυσι »τῆφες. ὅτε Ἀν ἀρικνψεχαῦρις. καλὶ δ ἀρέκυψερὸ σὸν ) ω δ ἐνψο νά κιϑθῳδὸς νὴ αὐλιπὴσ 

Φαῦλ'. δὴ ἢ ὀρ αὐλητιίὸς νόμ᾽ ὅτωκαλούμ, δὰ βθνω εὔτον' ̓ αϑαυπεισιν ἐχεινιὼ ὡσ΄ διλδιρὰδ- 

μαρὴ ἄνθα στ σ᾽ ἐνσε ϑεὰμιύγοι πεδεινόντε, ὀρθὶ «ἀιχριοισιὸ μἰγοϑέρ, ἐμβαλ᾽ ἑίμο τῳ. Ἐβότον᾽ γὸρ νυ 

“ἽΤομοιμκανπὶ τρρομλρ μ(ων- “»υπίσι 3, μετ Φοριδν ϑρλὰ ζῶμτι ὑπῇ), τὸ ρ᾽ 57] «οϑεω:ρ. ὑμμάϑὰ 

τὠσμήπμ ας ταὶ ὁμηρ' Ῥ ̓ὑμμᾶποδιωνηρον Ρ ὑπ εὐϑιῶν “ὁσμιἄοϑιωι. ἄϑεμιητωώσει τούτου δ υ 

“πον αὐ οι, ξἰαϑου. ὁ ἢ ῥὶ ὑποσ ΧΡ Ὶ ἀφαίρεσιν τῦχΡ ὑπος γῇ), ἴὔχο αἰ ὑπὼν αὐίλθ΄. ξύγ, 
Αὐκονῖ 



Αχκρμῇς" 
' 

ὀυτων ἐδιγρίω ὐτ Κανί δὲ σ' πτὸς δῷ οὕς, Υ πὸ κου ασ. “παρ ὑναύμοιαν. 
δον ἀπῶν, ὑπο  λυπισ' | 

ὡς γνῶ δηῤρυσησ κυρίαι ἐκκλησίας τὐὼ 
ὑκαράΐαν. ὡς 'ϑὺ ἔν ἀρ- 

ξωϑθερμῆσ ,ἔ ἐρημοῦ ὑπνὺξ οὐὗστη! Χῇ ἴφν, ΤΣ. κονία τὸς : 

ὁ, δ΄ ἐμ ἀγθρᾷ) λαλϑσρκάνω πο κατο. φρίσε ὄπιν: οτικρ) ὁ κονίαν 

Τὸ 48: νΐον φιγϑισι σῆμ μι λτώμϑῳ δ᾽. " δὐπυνῆ ππίχρι 
γον “Τοιῖ 0 βν 

ὄνὶ ἱπρυτοίψᾷς ἡκουσίνοοϊλλἀωθὶ ον Αἰ λλωσ. ὑπφέαριν. αΔὰ οὐ δὲ 

Ηκον ΤΉΝΡΗΟ σῷ σφούυμτοζᾳ πῶσ δοκ εἰσ, πωυμπϊξόρν᾽ αρ ζωϊ ὁμδ!, 

Ε Ελϑόν τισὠλλήλοισι, στρ πρώτου ξύλου. ὅτωσ' ἐδίρρίω ᾧ ὑπὸ ἰκονίας 
ἑ πος ὀφριό. ἷ Αϑρόοι κατοῤξέοντες εἰρίων λ ὑπτως κι [κί λιμίας. "" ἰκυν 

ἔσω πρότι μῶσ' ἔδερ' ὦτρλι σ-πύλι σ. γῃν τὰ ψηθίσματα ἐσὲ δ 
Ε 4» δεξὶ πρώτιςο; εἰνἐκκλησίαν νόμεμοι ἐκγιλησίαμοιδ λε ̓  

Νορῴν καϑή μιουνοϑς πῆ περδοὲν ὥμόμοσ, Ἀὔρκὶ Ὑγ 44Φπσῶ μίω Θ᾽ 
αθίου ἐσίν.Ἡ πρωώτηιοὺ " δ, 

Στίνοικέλο γα. σας ορδημ εὗ μοι νὴ ρδομμοιι» κωτεδήβιαιζ΄ σι) πρόσ' 
ἰωλατοι «ψαγο μϑραιίατούς 

τινα πείλορται σραϑγμώτα. αἱ ἐμὰ οὖν νύμιμφι δώρισμ "" δ μκκλισίριμευ δ λί οὗ ὡς ἔφα μῶν. 
ΟΝ ἡ τούίια τοπεῖτνς σιμυαιγομ! Μη σύγνελντοι. Η πυνξ αὑτεΐ κα εἰσσιλησία ἀρὰ τω λίϑωνπν 

ἀγότιιτοι.) πὸ τολπυϊονοῦοϑ του 'αὐόρας ο οὐ τῇ «κκλησίρι ὡς αὐτὸς ον σφιξὶν ἐδυϑε μον “ποῦ χὰ 

"οι ἡ τί «τῇ αυκν!. οἱ δν «ἀγορᾷ λαλῆσι. διανφοραδελὸὶ ἑλίξισ. νυ ἐδδτίωδἐκκλεσίανοῦθορ 

ὃ νέρωρ ἀγορντήσι (ΘΔ ὃν τόπτιν ἔνμα πιπρα σα ζ) τοὶ ὄν! α,κρὺ αὐτιτοὶν ασαμοιΐνᾳ: 
Ὑορχοινίον φέδηιοιν, ὑπ τοῦβανά γι "αὐτου ὀστὰρἐκ κλνδισιιω οι, τούτο ὶ ἐμαλανωντο, Δ 

πολ δλα. ̓αὐοπετογρνσειν Ἂ τὸ Ἀρ Ῥ ἄ- κϑὐάαἰκλελγτοὺ ὁ ὁϑουσὶ »τοὺσ ; μλφφούσεισ ἐςτίω ἐμ“ 

κλησίαν χρὴ τον ααϑέρον οὐ τ᾽ ἀπῤ ἢ ὅπωσ' μὰ πρὶ σαῦπαδγα Ῥίξοιεμα {τί μίω μεμιλτω ϑύῳ 

ΠΩΣ πϑιβαῦ ὑνχές ἰὐτουδ Σ,σινλλαυν ὦ ὀςτὰς ἐκκλισίας. “ρύτο ἡ ἐποίομ ὑπ᾽ “τὸ μὰ βραδοια. 

ὅσοι ὃ ἐχείονγ,ζεμίαν “ξιτί Αἰδα ἐπεὶ ὁ ὀμνερωσ ὄχον οἱαϑίωνείδονπ ὃσ σε ἰ σσιινόδοιδ »θυλϑοισιᾳ 

᾽ ὑπορέται δυομυμιλτω δον του τέσιμ᾽λτῳῚ ἤνχοι βωμματι κοίικινῳ φκοιμῖον ἐμ τείνονπεσ' διὰ 

Ταοὺ δ΄ διωκᾷ μὴν ὑχὰ “ἀστίωώεκ κλησίαν σφισιασλω των ὁ κωμικόσ. ὅσοι ἡ έχείοντο, εἰβέτιψον 
ζημίαν. Αλλάορίανν Ἱκ ον τεσ'. ᾿αὐτ! ἀωρίᾳ. μενῆ μέρα. νδυαλριὅτω ὃ ἡγοὺσ, ἀκαίρωσ Δγὰ ἡ ὃν 

Χορ και ἄω ραγουῷ ται ἱρὰ κου ρ τρυπό ϑμα. Ωριοῦϑ). δεωϑήσυξ).ἃ «τὴ ονερῶγεσ τον ὠτίζω ὁ ὃ λό, 

ἊΨ ὡσ' πρόρτινονλ Ἄν) μή ὡσες ὅμα ρθϑ-. φαίμςν ἀκ μῖντοισιρ) ἀτε οἴ. ᾿κθλονν ̓ἀκανύβοίφονταϊδοις. 

ἐλυόντ' αὐνλοισιηρυπρώτον. πϑὶ τῆπροιόρι. ὑσ’ ξυλίνων ἐσών γῆ καϑεβ᾽ “τιὴ ἰκλίϑωγ,παντα 

λέθονδβλλ ὁ στωνλέπι εαληϊπέτρας και. ΑἹ ϑροοι (κατὰ Ὗ. ἐἕομτεσ: αὐτὶ τονὸμῆ. 'προή)οξωύφῳ ἡ 

δι δονομιαιυὴ “Ἁ δωευιϑᾷν τι πρώ τίωσυλλαβι  ἀῇ κώρμκατο Ρ᾿ ἕοντισ διαὐπίπο; ἀϑρθωσ' ἐπῷ- 

γέ ϑροιεὶ μυταφορὰ ἰχχίὰ ποτα μὲ ων ρ' ̓δυμώλπων: Ὅν ὅμηρθ᾽. πὸ δὲ αίρ Ρ' «ὠἴθνες πεζων. 

Νος" προ χβο ἁτλν. ωντο)ς Ρ̓Μ ̓μϑυθ’ (Αἰ που γό ϑροσ:Σ πέγω.» κί Χι Νά. «πόλιν ΑΥ̓ΝῚ χ'να, οὐἴσῳ 

ν δ᾽ προσδέλομαι. ἡδέοιι Αἰ αλείρήνης: δρηϑο οἱ νεδοτο νι ε Χϑνασι δε ὁρϑρον ἐῬοφῇ. “δὴ σπκορδινολμ, 

αὐὴτοκλῦμιηραστιημῳ! σιιυϑλρμεοι. οἱ καὶ ἀπὸ παλυϑωρὶ ἱσκορόσων ἐμῦμτ' ,δγὰ τ σβρι μυπήμᾶλ 

λὸν απο). Ὁ λλκε ̓ Δ ὁπωσομῶκον όϑοω ,σικ ορδνρζαϑειιφασιεχὴτρ ρκιῶ δ ἐρυβ πνταϑισος μὰ μἣ- ὅσαι 

πὰμίλνα Ὁλῇ αὐτῇ δ) ατεήνῳσι. ισίς ορδυνά ὅϑημι Ὁ ὅν Δ" “δαναίιλαοϑνμ μετοὶ χύσμης νυτωι οὖν ἀπὸ 
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Γρωφα «Φαήλλομωμ. 

. Φῳ μοβμκνεγεινν, τῆν 

γραφῶν δπὸ ὑφ ἢ τησ' ἐνὸν 

σελδακιτύλρόγτινι. τῦι ὅ Τῷ 

“πρισδ΄ τινοστήξατίλλομιαι 

ἡ τεὰσ' ἐκ 53 μυκτήρ, πιἌλω 

ἔς ̓ "δ ΗΝ ̓ τοῦ 

πω ὃ ἡ πεῖν. πον δ. ὁ) "προρδν 

λό μϑροι αϑρ, τιντ ὀχθόνον δὰ 

“πουναῖ ὑτεσ᾽ὀρόί»τορέαν β. οἱ 

μανίαν ΠῚ ι τὐγαβνονῖφον 

τοπρριδοκου βρόμον Δ6 5 

Αἰοιφοφεΐτους 

ΛΑΘΝ ἘΠ εἰσ ηὸν ὀχρομνεϊράνης ἐρῶν» 

᾿., 

Ἅ ρρῷ λ’κῴων πὸ ρα βλομαμιλοξομαιν νἱ } 

ον αδὸἀσυυτὸν δῇ μὲ μιν δῆμον ποθῶν: ᾿ς 

Ἷ “ξχ πῶ ποτεῖ πον δοϑ ρακα σηρίω . 
ὦυκ ὀξοσιῤκἴ τ ἍΟΜ ογιδδ' ψλ4 πρίν ω» 

Α )λούυγὸσ' ἔφερε “πιόντα χῷ πρί ων εἰπῆμ. 

Νιώξν ἀτελνῶς ἥκω πὸ βι σία δυοισμιαΐος: 

Βεήῆς ὑπρκρούήν, λοισὺ ρὲ τοὺσ' ρὖ ρας. 

ἕκν Τιοα ζ2λ9 “πλίῳ “περὶ εἰρη λέγῳ- 

ἡμδ πεν εἰ ὀρζωυθος ἅά ἰ λλοϊ ρυτούμφι γῤέτοιϊ, μεσήμοιν οἵ: 
πἰθοῦ) ἀλνοντισ,κοὺ αλγῇ ὦυκ 9 ,βόνον πουύσειοῦν δύ γώ 'λεγὸν . 

ἐγαγρωφουσιρ: Εἰς τὰρ προιόρι αὐ πστίῶε ἀνὴρ αὐσάφετον;. 
Αὐβλέ “στὸν ἐσ ὃν ἀγρόν. 

ΚΡ αριτεϊσηὸ πρόρϑεν: 

Ρἀοιϑῶσ αὐ οὠπὸσ “τι 2 καϑαίρμικιμσ' 

Αμ δι τ: ὄπ: Κύ: 'σίς ἐγορθύάν Θούλετοι. 

Αμεέγω: Κυσίσών. ἡ μένος ἐμῳ 93 Καδκ αν μ' ὅ. 

Α λλἄθαϑαντο: 0 ὁϑὲάμωίοε ὃς δ ἐμ θοσν "μ᾽" 

Καὶ Ῥππτο λέ μου. τούρυ δὲ ζες λεὸν γῆνε ΤΟ 

Γαμεῖδικι Αὐὸσιφαιμ Ῥέτην “τήθίω ἐ μίχ- 

Ε ἐξ ΠΣ λυκῖ νοσέγένετ' ἐκγύτου δα γώ: ὝΝ 

Αϑαναγκεὶ μὲ μοιϑέ σε ξεγαν οἶϑεο!.. 

οἱ καὶ σ»ρλ ἀλὰΣ α ᾿᾿ϑροικβὸ πον 

Δυμοῦ μῦρον, αὐχολ ὃν ἀγρ 

ἀπορλέποισιν, αθυμοῦντ᾽ 

ἔναυ »Ἔρ έν. Σ πτυτῶν μὰ 

ἀςκὺ» ὃ ὁ εἰχοσίκ βαρ, ἀς.. 

Ανρακασ πρίω. τουνάχν 

γ'ων ̓ δυον ῥλέγῳ πρία 

συπρίω ἡ σοι σοὶ τω. ἰὦ ἤΨ ὁδν 

κιόηρλι ς,ἀχαρνούσ. ΟΣ Τονδι 

τλνανῇ βαιβαχι “ὃν οὐδεόμαε 

γ0) ΣΝ σρ! (αιϑοα. 

Οὐδ᾽ Ἵδει πρίων ) έν 

σίκεῦν ̓πρίορ' ἡμα πουὴ ἐρδρἀορωσωῖχν δίκιο Ὑ ποῖαι ρέψν. «αὐτιφϑν «οϑρὺ! αὐτιλέῳ ΓΟ 

6. ὡσ' ἐτυκᾳ δὴ ἡ ὑαναρουφν,ἀθλ δν ϑορυβούντωνλ (2. ὩΣ ἡμᾶς Φαιρθβ,ὶκκρέφνο. κωλύφνο δὲ 

λοιδὸ ρϑνε ἄμφω “τέομνὴ λοιδὸρξιννὴ λοιδὺ γόϑειι Οὐτοιΐ “δεικπιίωος. “με συμβοινὸὶ ἡὐκόρθρίσεινπερ: 

Ως αϑεμὺς ἦε. θυΐϑειομ οἱ ὁ ἀθέωνοἰλοι σφρουζαν δ λφαιιαχρὼ ῥιίνᾷν τος καϑύόρας ἴρ᾽μματι αὐτο, 

ἐσ σιμίωφβ μιν" ἐπειδὰ υδ κατ ποιὸ αὐτῆς ὄλω “] { Αἰ χλωσοτι καϑαίροῦ οἱ οἱ “τῇ δ εικλη, 

σα, χοἱ ρεσφαζο ϑῥτο χὐ δρ “τῶρ φισὶν͵ ἐστειδεὼν οὶ καθαυβσιον᾽ τἰϑεονελβῖ: Ἂ διινρυξ τοσηίν ᾷ ἐπσ' 
ὠξατοιι, τὸ τεφὶ ἐνι Αϑύφ δα μηγορξρ. πὰ ὀθνόμϑρον γθ!Οἰδνον ὑπ καιοί σεν τόσων, κοθαρμα ῳ 

μα ἐλᾷ- τοιὸ δὲ τῷ ἐκαθι ρων, καϑϑ τασιαὐοέψησ ἡ «ὐἴρλκατὸτιμάρ χοκαϑάρσιον, μαλε.Ο δάμς 

Φιίον δέμν9 ἰώ. ἱερθὸ δίμηῇ ὃς ὴ Φι-πιολιμιουὸ ἀμφίθεοσ. “ἰσποι κ᾽ υμικῶξ, τωῦποι {κελεοῦ 

ὸ Ὥβιπτολὲ (ον. ταῦτ: ἣ δ λέ γφοναπειδιᾷ σκαἰπτωμ "δ ϑυρναύδομ,ἀθλόν σάτα ή ὑδλο ἡ τὸ λύνιον | 

εὔλον! πίβκατα ΡΧτ εὐντοιι υροις ἐδιγϑνξι. “πιλοῇ ὁταν πολ άσ' ταοσιρ μελὼν θορίίσιρ ὕπο ς οἰψὸ 

μοσγαμῶκό Ρυν: ἐϑής ἀφος ἐβλάςεν. ἀβῶι ἡπε ̓ μϑνέλαο; ἀ δι γοὶ μέμνυρ τίντα οἱ ἴφων ἐμ. γυτωδὲ 

μελεξαιίμνβ)βαί, υλίδες διὰ 3 ὅμν. (ἃ ̓Αδυβνπρ ὁ πιοτυσιναυτολέγφὸ .ος ἀμίιν: οὐμωνυ μοί 

ἑμαλθῃ. Το ἐβδιτάϑας ἡαιδῶν τοὶσ' μωμμασηὼ τϑυλὰσ' “τοὶσ' μαμμοῦ ρέηῇ ουδ" 

᾿Σπδις 



ὲ ἰτάού ᾿ 

ἰ : Αχάρνυς 

Συδῶς γριἔἶαϑο πρ 

; Αγ ἀϑώνα τος ὧν ὧν ̓δισιφολδκ ἐμ" 

᾿ ὦυ » δυδόουσίν οἶπρν τούγφς"Κὐρ οὗ ξόταν. 

; Α μΩ Φι πτό λεμείβκελε ὑσεριόε ϑύμε; 

Διῶν Ἅρις ἥρυ τούνφςἰδγκ τε “τὴν ἐκκλησΐαν. 
τς Τὸρ αὔόρ ἃ ποέτοντες ὅττι ἡμίν ἤϑελε 

Σ τον σὸς σ᾽ Τρ ἥσοίι. "δὼ κρυμιαίσοι τοὺς χα δοιτ. 

Κι 'Κάϑησοσῖτοα Δι “μὰ ἧἡὃν ἀπόγλώγω μδβοῦ: 

Ην μό περὶ εἰρίομει πρὸ τουρβ ση τέμιον 

Κύόν παράραοι λέως πρεσβής. 

“ΑὐΡοϊουδασιλέωνεολρομαι ᾿γὐδὲπρίσβεσι: 

Καὶ γῖς ταώσί͵ ποις τἀλαζονδιμα σιν 

ΚΥΙΣ ἐτποΔι: βαβαμείξεὦ κἝοἔτοινο "Τῦ λμαῦῷ" 

Πρ. Ἐσίωψαιὶ μῶσὼ ως βασιλέα ηὸν μέκοιν» 

Μι “ϑὸν Φίρφοντας δύο 4ράχμας φιμέρας 

ὃς λαικεδοονμονΐ ους μόνῳ. Σ πυνδὰσ' πὶ ϑοϑυμ. οὐ γος ὸ 
ὁσικ οπὸς “οδροματς, ὁ ὡς 

“χεαυοιν διὼς “»,ὅοϑι πιθϑὶ 

λακεσθωμονίουσ. 

Ἐφ οὐ οὐκ ὕω: ὁπὲκ ἬΠῈ 

λύμουπίνες εἰμ. “δι ἐφεδα 

οὐίε ἵ Ὁ ΟΣ: σπιΐόχαι. “».Ἱὸ 

ΗΝ εἰσ οἰνμύμως »" τὶ με 

λέων ἰωραλ' δὲν ἀμφίδε 

ὡς ὑβοιςίω. ΑἰἌλων. 
»»ηο ἐκ πρντοίγεων τί τισ' 
Φισι κελόδων ἀπιλαυνᾷμ 
δὲν ἀμφὶ ϑεον. εἰσὶ δὲ οἱ ἴηο36 

“του. εμόσιονπιρέται φυ’ 

λαίζ᾽ τῷ ἄςεοσὶ ἴω «θιθμὶ 

αίλιοι ὁιτινες πεότεριν ες 

φκουντίμἀγο' έσην συ 

γὸ ρηρμασοί δον υδὲρ ἐν μιν 

σἴβησειν ἐς ἀρν “πούγον. α 

Ρ ρ' Καὶ δῶτι του λόμε ϑαδοὼ Ῥκαύερίων 

καλϑργ: ἡ ,οὐηρι,νὶ σμύθοι 
᾿ ΄ ᾿Ὶ 

μδ ρον “πειοῖν οσ' πίνος 

ο Ἢ ποίλιαιπτο ἈυΊΔυο μα, συν 

πίξαντοσ' τὸὶ τἰβλαὐτου. Ω͂ τριπόλεμε. “ύσίαυτο σρογῦνοσ, ὼω ̓μκούρουσὥσ σῷ κοὶ συμμα 

χε ἀρλὰ αλξ τοι. ἀπεί αν τεσ δ ,ἀπωροῦν τες, ἀἱπατολαύνοντσ-, Καὶκ γιμα σον Ῥ τῇ ὀρίωᾳ 

κρύμαΐ αἱ ᾿» ἀασίδες. Εὴ Ν μὴ “πιρὶ ὀρήψες πρντοιν θύσετε αὐτὶ “Το χρ"ματίσετι προ ΐζητε: “πρίν 

πὰ πυβάπον ἘΝ πρυτοίνεων δεαραἥετο. κε χρλσοιχοὴ τΈᾷΈ χοὶς καὶ διμοϑί νηζ- 

ἐν σεύϑυρθρ, ουσαὶρ λοντυσ' “Διιοιμμονῆῇ οἹροαχμιών- 

ΟΣ πρέσβα. οὕτως ὁ ὁπερσῶν Ββασιλϑὺς ΧρΊσ2. χροὶ οὕτως ὃ δ. ἀλλουσ ὑλεγον, προσρέντεσ δάρχ- 
Μ' “τοὺ ὀγόμαιπει. “δονβασιλόιδιλακ εὐωμιονὶ ̓βασιλ ἀδμακ. εδύνων. ϑαφι («δὰ ξασιλί ωσ τυραν 

ψου. τῷ φλνὴ μδδὰ ΗΝ προγόνων ΧΡΊ δγ «δὸ χὐνεχετέωα ρχϑν ὑπὰ ῥ »»»ἷς λαβὼν πέρασι. τύραυψθ’ 

ὀγδὰ ἀῤὰν βιαίωσ' σῴιτερί} ἢ “ει»)λαδγαφόρωο στόν ὁ ὀγόμασι. ἑέρωνα μλδξασιλέααινδω' κα 

λῶν συραῖυσι "τύραννον. ὑπολισ. δίονδημοι, ὀσιί4 ν πεισίραηρνι ἐασιλία. ἀλλάκονηρυδὶ βασι 

᾿ δῆς πολλοῦκ ισ' τυρώμμους ἐγδίσι. πρίσβ4σ ἢ οὔτοι ἐδ ὁ πϑΣ δνμδρυγονὶ μασληϑένε᾽ τρυφ': 

Καὶ τοῖσ' τονιἴσι.- “τσ κόλπισ “»")σ' πεποικ λίϑῥοις. ἐπεὶ [1 ὁ τοιωσπεικί λθι κ [ δπιπρφυραοὺ ὀχοῦ “ 

σι (ἃ πιά ῥας ὡσ' αὐχένι “τιάροῖι δίεισι »πϑυίωεΦαλάουι τῷ σιρὺ, ταιῶνοσ ἢ φαεχρυσαιλὶ οὐ τε δὺ 

“τές ἀπὸ τὶ σίϑοσ ται ὀσέχοντεσ ἐλνλυδθασιν. Ω ἘΡΑΊΘΥΝ; “βισιγα, οἱ οι, πρίσβάς κικαλλωπι σ᾽ 

μοβοι ὧσ᾽ ἀπὸ ἰκέα τίνων ὑτισ' ἴδ ἥϑσικδηλ 4: Μιϑὺν Φέροντωσι ̓δυὼ τον τῶν “ἄϑισεισιτίω δ᾽ 

ἀϑίω οἷον μα λακίανοζλλω σ' αὐαλιστον τῶν τοὶ χρόνουσ' ὦεκα κυρδευσοσρὸ "δ ἐπόν, ἢ ΡᾺῳ ὃ 

ϑυννμϑῥνσ' ἀϑίω “συμ αϑεΐ πῆρ καὶ Ὁ Ξ πρεσβυβθὼι ἀύντηδες ̓χεονοτριβεντωνὲν Τ πρεσβείαις, ὑπεςὶ “τὸ 

τυλόονα μιιϑὸν λαμβαύφν. ἔπ δὐθυμάμους ἀργοντοσ οὗ τος ὁ ἄ ἀρχομιφοῦκ ατελιυϑνὺ ψήφισμα, 
᾿τομνίοο μῳ δέν γραφον δὲ ὡλ ὶ μορνλέδον. Ὃν Ἰφώσεν ἐμιϑνόντε ὧν ονναιτὸν εκοὺ δύο του εϑῆσ. τῶ ὡς 

ἀἰνονηὶ Γ θεοσω ΡΝ μεδ οὺς ἐπ᾿ ̓δἰδνμδῥουσκ ατελνῦν. Δια δ καῦρρὶ ὡμ- καύργιθ΄πιταμθ 

φι λυδγασ' “οὶ μίλετον ταλησῖον λυδί' “ποῦ ρΦῶ ὁ ἄσιοσ λάμυν. ἴνροι, νὴ χίώφν" εἰσὶ δ) τῶ μον 
Χχ, 11:11 



' Αοιτοφαύους. 

κὐδμν θ᾽, χίωμν ἢ. βραί ' Ρεδίωμ ὁδοι αλαρμᾶντισ' ἐσικ(ιρημδιίοι». 
γον δἰωνκνων δυυλ »»οδείς ἐφῶρμαμαξώνμα λϑακῶι κατωκεμδμοιν ᾿ 
βυρ: ιἀσίω ᾧ λῴμωνι καρ- 

τἰμεμφὶ ῥίομ, 3... ἀπολλυλῥϑμοΔι, φόρα δ δ σαβόμίω ὑγώ. 
κλδύἐσυὶ ἀσίρ.. ι Παρα τὴν ἔπαλξιν ἐν φορυτῷ κα τῶκε ῥϑμος» : 

Ἐσκίμνκβϑέοικι δῦ) ἠ "Μᾷ Πρ: 'Ζφι ζοκδνοι δὲ νπρόσ' βίαν ὑπήνομδῳ 

ἀσδᾷδ. ὠτησϑβοῖρι ἀσὼ 
εἶ ὁ  δεδ αδρθι Τί νεῖν Ἐξ ὑαλίψων ἐκπωμάτων, Σ χίσί “δῶν 

αὐόν ἀπτοῳ ὡσ' κελφυσωμέ Α' ἐς ρα “Τοῦ οἶνον ἡδίω "Δι ὦ κ ραναὰ “πολιν 

γο,- Σφοδραὰ ἐσωφόμίω. Α͂ ἱ ραλιϑοίμῳ δἀνκατοίζελων ὟΝ πρέσβεων; 
ἐκ τοροῥανπίου ἰπήντηισεν Κύ ὁ, , ὀάρραρϑι 9Ψ αὐδρας: Ἴλ 9.0) Τοῦ μομς 

γαμακ δι ἐγωλα μᾶς ἀπλ 
ἂν ϑεδτωδνα"αντισ' ἔσω τὸσ πλόσο δυια ῥδμυσκατοζογ δι πυλπ

ιᾶ γ 

ζυμίω ἀραι πὸ πολιορκοῦν Δι Ἠ μές δὲ λορκαφοῖς τὰ μισὸ γι οὐ τρκηχε κὸν κε 

μλὑπὸ λακ δα μον" κα“ Πρ. Ἐτεν τεπρέρτῳ διᾶς τοθα οἰ λέϊλθομδῳ 

ολῖς εθπαέν Αλολ εἰσ ἀπ φοάνάσος φχρέρα τίαν "λαβών 

κα λουΐμοης δισυφερτῶρ. Κάχιζεν ὁ ἐκχὼ μίῷες ἁλχχυσῶν ὅρων 

οὖν ἐσωζόμιω εὐ ἀρομίᾳ. Δι-Πόσου δὲ ηὸν  πρωκοδν Μόνου ξωωύτοὶγεν 

ΑΝΠῚ Γ [αν ποωρσελήμῳοὶ δ τούσαῇ  Ἄθεν οἴκαδε 
Ξ οι ζὀμδμοιδ'πραβ επί μϑροι 
᾿- λρύα ἐρώμα τοι τοῦ Εἰ ἠξῳιζε πορετὶϑῳ δὰμῖν ὅλο 
βασιλίωσ ὃ Ξ γἸϑσῶγ. Ἐκκριβὸν ου 62ς"Δινσὲ τ ἄδυπω ΤΙ 

Ω κραναὰ πύλισ. τοῦ τὰ 

πέτρα τῇ οὑμὑ πὸ ΝΡ πωυλαιων. “ὦ αἰγῴλθ ἡευὴ κϑὸ σιφοαλῆσ' ἀγε᾽σαντοτῇ β λίξᾳ λέγφδὶ κρα 

μαασ, τὸσ ἀϑίυϊας: ἀτοι τὼς τραχείας. “λυηῖὸ ὀγωσ' αὶ νἀῇ "κὴ ἀπὸκ ραναοῦτινθ ὦ ἐς (ὦ δ᾽ αὐπϑ 
οϑόνων ἔς. Οἱ βα :ρβαροιϑῇα αὐνφρεν. αὐόρα ς νεζαῤηντογαλερεθουσιρὺ ἡγυνωδᾶς. Κατπαφαγ". 

ἐμφαντινν ἡ ᾿ κατα στ Διὰ ἐμφαίῖ. «Λαικαςοὶς δὲ τουδὶ πύρνουσ' ̓θιαὐ αι χοῦ Κωμηῆ, 4 δὲνε 

ἀφῆδως ἐπῶν. Τογγυλιφᾳ ιϑὴ λευκῷ κὼ λιίικ αὐϑρ αὶ πόρνν:. Αδλόσ ἀπόποννν. "ἰηΐσπο 

πος () Κοὶ ξἰωδεόνμτημῆμες ζοφῆς Ν ἀφοδς «προ ἀμ τρυπεοϑεφλδδον'. “πάντοσ γουλϊκοινλὸν 

δ. δι ὅμαρθ'. “πάτον αὐῶν ἀλεείνων.ανπὶ ἢ ἡτογεισπεϊνισλπολυμμον ᾧχι ἀφνεὶσ' ἀπύατιτορξλε»» 
Ε φἰχενοῶν ὅρων. "ἄγοσιμ ἱτυρῇ ὁ ΤΩ Ἢ πὶ σῶγξασιλοσ, ὑπλχρὺσὴν τολώτοινεν, καϑεξόμθμθ᾽ ἀπορξον 
ἀπὼν ,ἰεὶ χευσῶν" ὁρῶν. ὅ6Θ, δὲ ἡαμίς τ " διὰποὶο τ σα γεν αν μέσοι 2λοῖς... Α' Ξδλωσ. 

Δ νοταῦστα ἐ ἐφίλωσε δγὰ “τρεισπῶν ἱλαρυσῶν μῶν “τοῦπε οὐροδύχμά τ 4φα, μ φασὶν ἀμλδασ. κοὐ τοὶ 

ποὺ πϑαιδυσὶ ὅρια. οὖ δὶς Φασι ἡγιεσθοιμὸν γθνσιν. θον φοροῦσι Ἂν 3έρξίων νη χευσὴμ. πλάταψομ 

καραύδίοιν στιχΊ: "βἀφίω κε ἐοραίτευσεν. “αὐτὶ δὲ τογονπέϊναποσαν χε ὀνουσιιυ γοι τὰν ϑρατὶ »1Τ “πρωκτ 
ὦὧπε. Τῇ ̓ πορρσελήνῳ εὐ γὲ λλιω πτόντοι ὑπραῆον πΡθ. τίωσελίιίω ἀπθλνονπεσ: κὺμω 

λι σρεὐλαψοτοδωμόνιον δδωτιδοσ' γοιὼ ἃ  αὐσιζς ργους ββορατιηφντονρσῶνβασιλίωσ εἰς μερα. “ 
ϑώνα «μβεθληκότων, πϑιελθμον τίμ πεομσέληνον αλτρδγότε ὑβυλιδριωνὰν πύλεμιον, πρὶ πεὶτ 
κάνους θα δοίϑουκ α τώρθωσοιμ ὁ ἀϑμιμολον ῥνπόλε μον. πειίζφούνπρ οὶ ὁ τοιοῦτον ὯΘ,. , 

ἐκκριβαύον. "οὐδεπέρωσ' λέπται δ κρίβανον. ὡς μἜπυρθ φερικράτησ. τοντὶ τ ἔδιν. ὡσ' αἃ κα “- 

στοὶ Ρ ἰκεἰθανον.οἱ οὗτο δὲ λείά τοι δἱογοὶ ἰθίβανορον ᾿Ογὼ κι “κοιναὶ ὁλ]ὼ ον Τοῦ! ἐβαύνους δὲ εἴλεγον πὲς , 
καμινουσ. 'ἀρρ! ταινόσ'. οἱ δὲ ζωψια ἔφερου ϑυννουσ' εὐ κριδάνοισιν 657 οὐφιχϑὺ κοιθαν ἵτης ωρ΄“ 



Ἂς ΤΥ τ ὦ. 

Πρ.Καὶ μαὴ μαι ΓῊ βνΙν Ὅι πλσιο κλεωνϑ 

Αχερμὴφ᾽. 
αι ΓΝ Αι. πὶ 5 ὃῳ 

Β οὖς κριδανί τον δῆ ὠλαξονδνμοίτωμ:.  λὶ Το ἐν Κθίβανῳ ΤῊ μἐδν πίω. 
δὲ δ αᾧτων. ὠκθίβανῳ “πῆι " 
σιν, αὔνοσ. εὐγνηῖ εοσ' ἐππεμόμσ. ιϑ 

ἡ Δι Ταῦτ᾽ “ ἐριφῳρκι ζες σύ διώο δαχμὰν φέωμ. ἐῶ 3 καινόμ τι ἰφωυρικότο, 

ΟΓΡρ: Καὶ νι ὦ ἄταν τεσίικο μδν ψιδωρτίδαν Καὶ πἰσ ὁδὲ αὐ πε. λώπει 

ὰ οὐδείς: ὡς ΠῚ πευρὸμήρῳ- τὶς 
Τὸν δασι λέως ὀφϑει: Ἀμόν. “Δικ κόψε αὐ ἡ γιϑόσειεν ἰσῶὼν. πρὸσυ 

Κόραξ “στ τώξα: με σὸν τογπρίφθεω; τε νὰ δ ,γολ δ οὐδές, 

Κι βασιλέως ὀφϑαλμονΔινῶν αἕ ἡράκλῴς, Ἰουπλάρονκλεωγύμε ὅτι 
ὡς μέγα. ἔχων σῶμα κὰ δειλῦσ' 

Ρρὸσ δα ϑέών ἀνθυρωτσεναύφ ραν. πομρ λέπεὶσ. δὲ εβιίδλετο ὁκλεώνυμος: ἐπε 

Η “περὶ ἄκ «ρανκαίμηπν,ν ὡς ὄμκο σζοΤε,ς" ρωϑι δὲ κοῦ ἀσ' Λιφάγὰς ὄρινται- 

Α σκεωμε ἐχθίσηρν σιρὶτ  όφϑῳ λὰὰ καί τῷ» νι ἢ ) Δφεναίμι σὴν αὐδρκκαλᾷ 
θιεντιζοῤϑμοσ'. Ταϊπᾶρ. 

αὐτὶ “τοῦ δγ ἃ τοῦτο φέρων δὲ τον τίσι ̓λαμβανψων ἱομιζόμῇ. Ὑδυδκρτοίξαν. πλοίως ἔσται 
ζε. πὶ [4 δὲ, ὡς τοιούτων ὅτων ὀνομάτων ππορᾶ ὰ στρ σοτισ' ,αρτωβάζου ο. αὐρτοιϑέρῇο. κοὺ ὁ ψυ 
δαρταάβαν ὑποίνσε ,ππερὰ ταν τειξίων ἐμέ τρον “περσνκὸν δὲ κοὺ ὐὙ πον οὶ Ὺ ὄνομα. Τὸν θα 

σιλέως ὀφιαλμιὸν. ὃν μέγα διά βΐ ρα ἃ δασιλέ. οὕτω δὲ ἐϊμμάλον τοὺς σαφάπασ, δ ὦν πὰν 

τοῦ ὁ βασιλόϊδ' ἐαισικοπέ, ὡς θασιλίωσ' ὦ στε νοἱώ τοι κι Ἔσοκ. δι ὃν ακτφ τὸπραή ὀμϑμα ἱκάςωνπεεν 
ταλον. οἷς ὡς σωναφοὶς χεῖται. ὡς αὐ τοτέλησ' “πολιτιϊκῶν Ὑ γ ἐδίλ λέξιν οἱ οὕτω Φηοῖρ. ἄτωπον 

“δ τα αὐναι δέξφον ὁ βέλτιον Ἰδοι τίς δυοῖν᾿ ὀμρμιαισι "ὃ δυσὶν ἀπκουῦσ' κρίνων καὶ πράῆ δρὶ Σ δυσὶ 

“ποῦὶ κρὺ γερό; ἢ πολλοὶ ππρλλοϊσ. ἐπεὶ ποὺ οὐοφιαλμοὺς πολλοὺς οἱ μιόναργρ! “ποιοῦσιν αὐτῶμ 

κα ὦτα κοὺ χᾶρασ' κι πϑόκι: »ὺσ γῇ τῇ ἀρχῇ δὲ. αὐγῖς φίλους, ουίῶστοιι σιναυβχρυό. 

Ὑξηρίσβιας. προτβροβντόνωσ. ὦ ὡς μαμπὲν ἀπιυϑάθοις τσ, ο ὁ πρίσβισ'. οἱ δὲ, ποροξυγνωσ ὧσ' χα 

λκίωσ, ἀπὸ δϑϑάασ' τῆσ, ὃ ὁ πρεσβεύς. δὶ ὑπινεσ ἁμαρτοὶ νουσιν οὗ γὰρ ἔβιν ὃ δ πρεσβεῖσ.. ο ἀν 

σιλένι. οὕτως ἐμκάλον δὶ μωήρυκασ' ΩΣ ὀνόμαγοσ' π ρὸσ' ἣν θεῶν. δι “αἰτηδὲ σ' μόγαν ὀφθαλμὸν 
ἐσκϑύαενο ἔχων ὁ πρεσβϑυτής. ναὐφρακῖον δὲ ϑτοι ναύςοι ϑέζον. ὅνπερ περιβλέπεμτος οἰκύκλω 

ἽΣ: πρισβ3 :.:.ὦ ἀξιωμαῖ, Κὐδσιὸν το. τινὲς ἣ ἡ ναὐφραίωον, τίυδορναυδὶ ϑϑατιαι, οἷον ὅν ϑρατιαῦ 

βλέπειν δλίω. ὑπειδὰ μεχίλοι «οῦσ' Ὅ! ἡρεσιν ὀφιαλμ 0, ἐγνοῦ, δι ὃ ἂν πὸσ κώπι σ' ἐμιβαῤοντεό, 

ἐκωπηλάτοιν. ἰφ ρα ἥοντο δὲ καὶ δὲ ρματίμοις Φόπισ πρὸσ' ὸ μι δ τρίδιος τὼ σειρισίω μαῖα. 
᾿Αἰδλος. Οναυτικὸς βραὺσ, να ρακί ὃς καὶ λέίτοι!- σκυη. ων η αὐτὸν διὰ “ὁ σραῤωσ Δ μόλις 

προσιογαὺὶ του τοῦ Φησι. πότερον ἐν ὀφθαλμοῖσ' δὲ ναυτικ ὃν ὧχον οὕτω βαδν 'φ4ς, ἢ ἡ ναὖν ἀκρωτή 

Θεὸν κάμη πσοίψ. ἔπει δῃ ὁ Λδοικότες δι ἱἐμιπαλέονπεσ, ὀσαινὰ 5.5 ταλισίον τῆς τἢσ'. ἡρέμα δι. ἐπῖση 

μόδοὶ ἰραύοδι, μὲ που τῆ αὲ «στυσὶ Σ γα. ἐσκκθυασμέψος: ὴ ἦν ὁπέρσης, δὰ ρμα ἵχων καϑειμιέν),6’ Εἰς γπν 

Ί12τι πώχονος δ 1: σόμιαηοσ, ὧσ αὖ προσώπέϊορ.. Αἴλλυς.  ὑξοσι μα ἐσ πλοιὲ ἐσμ νασμῷ 

ἀν σ΄ νὴ ὀφιαλμὲ ἕχων ὥα ὑπ ὴ πειντοσ' τῷ πεοσώπον: Η͂ περὶ ἄκραν κάμω. τηνιπ αὗτον δὰ 

μιλιςοι εἰὐϑούσι προυραῦ ἃ φυλάή 4ν τίω γαῦν, ὁ “σότοιν ἄμραν τιρά Σ καὶ μ᾿] σι. νεώριον νῷν 
συπεριβλύπεισιι οὐ ᾧ γθωλὶι ἐσεισι οἶκον δὲ "δ, ὁ [καλοῦσιν ἀγκῶνα. " μάλλον ὑποκ ρύφουσ τό 

ποὺς δὰ ὃν αϑεμον. ̓εἶϑου ὑαὴ σι ἐπὴν ἐσίν. Α' σκωμίχεισ. . ὡσ' τοὶ δὲ ἐρλία τοῦ: ἐξερταιθῥε Ὁ 

μιν τικ' αὐτοῦ εν. τῆς οἷνὸς,(Δοῦτως γλοὶ ὡς ἐσᾷκ Διασμέ ἐψσ. ἄσκωμαὴ ὁ ἱμὰς ὁσιυύχωντ ἰκώπην, 
πρὸς τ τὐτοιμὼ Α,{ διὸ ὁ τῆς κώπης ὀφθαλμὸς, βκολᾶσκυμα κώσες ὴ ὀφθαλμὸς Ἂ ὁ ζῆ μα: 



Αοισοφ οἴνους 
Αἰ προγασίφα. “ποιϊζούς - ΚάνΑ γε δὰσυ ἑβασιλόῖσ' ̓ἀἤΠκοὰπεμη εφριίσομν 
κεξρυ ἢ δυαλεκίῳ χέώμε , Λέξον τῆϑαναμοισιν ὠνιδαρσὼ βα- Γ ἐμψον βασιλέα Ἧι: 

Πρὸ ὀκηρνξκ οἱ πρέσσ ἱαρταμιαν. ἐξα ρξαν ̓ἀἰσοσονασοί αν 

ον: Χυσοχαυνδηρωκ Κύ Ξιωήκασθδ λεγᾷ, Δὲ “μιαϊηὸμ ἀπϑόλλωπὺ δ φὺν ; 
αὐτὴ το ἔκλυ το 'αογαῖν Κι). ̓Πέμψην ὀκσίλεα φησὶν ὑμῖν χυσί ὡς 

δὲ αὐτὶ “Τὶ ἀϑῆραι, Ἰωνδον 

ὺ οἱ ἰϑηνεῖϊοι ἀπὸ Ἰωνοσ' ἽΣ λέγε δ σὺμ εἰζον υνρὺ σοιζβών "ὸ Μυσίονν 

ξώσ ἐς βαῤραροσὴ κὶ αὖ Ου ηγι χευσυχαυνοπρώκτ᾽ ἰαοναῦ- 
ἔφν σωριϊιὺν αντὴ ἑλινι Κή δι Μοὶ κακοδαῤμωνὼς σαφως"Δι-τι δα λέτᾷ͵ 
ζολϑβου" Οτιχαυνοπρώ, 

υνο κ ΗἼους ὑτιποίντας πδε λ Κύγη χα ἥρω τουσ' ποὺσ ἰκονας λεγ4, 
ΘΕΡΕΊΑΣ ἡφαρβαρον Εἰ προςδυκώσι ευσίομ ἐκ βαρθα ρὼν 
ἑκαλοινπροόρνται Δ ὅμι Δι" ὀνκ' ἥ αλλ αἱ χάνας δ᾽ γε Ἀυσίουλέγᾳ 
Ρος. Ἰαονας : ἑλκελίτωνασ. Κι Ποίας ἀχάνας:σὺ υϑῳ λάλαξων εἰμόκσ: 
ὁ δὲ εὖ, αὐτὴ. "τῷ οὐ βαρ 

βαρίζων" ἱφ» Οὐκιἀλὰ Δι: ΑΔ ἀπέ γῷ διθασανιῶ τοὺ μύνοσε 

χένας ἀγχόνη αἰονθὶ ἊΝ Αγεδὰ συφρά σον ἐμοὶ σοιφῶς πρὸς ρυτονΐ 
σύμ. δρπερ ὁ ἀρτοίξν πα ἵνα μέσε Οάψω βά μμια σειρψηνιακόν., 

γαῦγνηῆ νοις ἐχώρο δὲ μι’ Β  ασίλόϊδ διμέ τες ἡμῖμ 6.7 πίμ χυσί ομ; 
δήμνους ἀδικοὺν. οἱ ὧσ’' 

μαρτυρὲ αὶ ϑισοπέλη. ἄλλοι Α »αδὰ φλλωτὰ ἐρέξα τα τω μιεθῦπϑηβηρφβεων, 
Υ 

Ἄφασιν, ἃ ὅτι κί ση ἐδν εἰσ’ Εσν δὐφιςλλέωικομ ἢ [κ] “πίμ ἥυσοιν ἘΡΕΡΕΙ οὐγη 

ιω πολ ΣΟ τοὺσ ὑσισι ὗνυκ ἐοϑ5 πῶς δικεισὶν ἐνθενδοιϊγϑεν. 
τισμοὺσ, οἱ ἐποὶ τὰσϑεωρίν 

“εις σελλόμδροι. Απ δ σὺ Καὶ τοῖν μδμϑνύλριν "ὃν ἱτερον τουτονί, 

Φράοιν. αὐτὶ τραρὺς ΠΕΕΎΙ- ̓  ̓ὠδ' ἐς θηνκλφιϑένησ ὁσιξνυ ρχῆσ- 
πῖν. ἀή "μὸν ὁ αὶ ποιότοοζι Ω θῷῳ μοβῦ λον πρὼ Κηὸν ὀβευρηκδε" 
μα. Ὡς μὴ σιυννονηρσ' δὲ αὖ 

χοῦ Ὁ δείϊενυσι δ δακίν σλῳ. ἐμὲ λέγον κοὰ τοντωνῖ. Β ἀμμασοορδγανιὸν αὖ αὐτὶ "τῶ κα ἐρυρὸν Φὸι 

νυ Κοιΐ. σαρο γε νἴσοσ' ἴδ, δ ἐπα α: σοι δύουσ ἑβκοντω κύρνου δ) έχονσει. ἐν τουταν δὲ ὶ ἡγοῦ) 

πορφυγτυ δγάφοροι κοὺ ὀξύτατα. ἡ ὅτι εἰσ' “τέμ σαιρῶ τὴσ' λυδεας πυῤῥὰ βάμμιαποι Δνεστοιι. 

ξούλωτοι ϑμὼω δελῆν ὅτιει ὄμν ὅποις πὠλιβὲς, μασίξωνον ε ἐρυθρὸν μὰ ἀρρὴς τοῦ ς οἅμασι. Ῥ δὲ αϑα 

γϑϑει. ̓  ἐσινέδοι ποιρεπιγραφὰ ὑπὲρ το)σαιζἐσ' γι ἔοϑι ὁπιευῤνούμϑμοσ μὲν ανένδυσεμ. ὁμολ ὀχϑνν 

δὲ ἐκ ατονθσεν Αὐλοσλρτνπαίαἠμενα. ἡλιϑίως "δὲ μὰ ταίρι κοὰ ὅμηρος: “ἀσε ρχβα λων συΐ 

γ. πὴ ̓  " ἐρῆσουτο “πολύς: ; δὲ «ἡ μοὶ ὐϑϑοῖσι , προρτιϑέμαι τίω ιτίω- λειψτες πίωδλλως. 

[: λλίωνκὸν ̓   πένθυσσιν. τοῦ ποόπιν, ὡς δαφὺ, ρδντοσ' Δ τῷ νδύμιατι! “τὸ ἑλλινικοῦν ἐπένδυσε δὲ 

μπὲ ἢ περιείγνειν τῶ κεφαλίω χὰ μδῤτοι ἐφένεαὶ ὅτι «δακαλύσεισ' μικρῶ πρότερον, νῦ. ἐδ 

περὶ δυῶν ὁ τὸν λόαν φριθτουρδῆλον ὅτι «ιξρὸς τῷ ἐνδοβοπέρου τοὺσ δύο καλῶ. αὐγϑεν δὲ ἐπὶ δι 

ἀπικῆς, ᾧ Τῶθορ. Ἐγφοδ αι. ΩΣ ἐγῷδα, αὐτὶ “75 ἐγὼ ὁ δ,δα οὕτοσ' δὲ ὁ κλφϑέμν, ἀ Ἂ γδέθον 

βυρᾶτο πρὸσ δ ἀεὶ ὁ φαπήνεύϑοιι νἕοσ. δγὰ τοῦτο ὁ ϑύμουχω αὐτὸν ὀκάφω. (ἰνρμύξουλον. πεῦρῳ 

δίᾳ χεύτωι, ἴςι πυὴ τῇ Γ᾽ μηδείᾳ ϑυρίαἷδου ὼ ὦ θερμόβελον πλάγχνον. , οὗν γοσ' οἷν ὁ σκιωτ ὧν δύρᾷ 

“αἰδὴν͵ προσίϑηκε πρωκτὸν “ἤνιὰ προρδοῦν μι. Ἵοιόνδ 



Αἰχαρυβς 

Τοιονϑεδ' ὡπήϑηκε κὶ "ὧν “πῶγων᾽ ἔν, 

Εὖν οὐ λὸσ' ἡμῖν ἀλϑες ς ἰσίιδνσς γμιῴος; , 

οδ δὲ͵ χίςτρ τι σηνοουδήτρυ. τράτωμ: 
ΚΙΙΣΙ ἱμρυκα 9ηζ 

Τὸ 6 ασιλεωρὀφϑαλμονᾷ, βυλθκαλέ: 

Εἰρ “ὁ πριν Ττοὺμ Εἰομ Δι. τοῦ τρῷ δῆσον ολόν; 

Κάπεντῖγῶ δῷ πεν 9κδὲ τα δόμα» 

Τοὺς δὲ ξφιζάν οὐδοτρπέγ᾽! ! λθθυ ῥα: 

Αλλϊριέσομαν ̓ πϑανὸν κα ἐρ29 μὰ μέπε. 

Αλλὰ μωίθεός μοισοῦ᾽ ΦΖνΑ μεοὑποσὶ πώραν 

ΔΙ Ἐμοὶ σὺ ταν ταδὶ καβὼν δι τω ὁ δραχμαῖσ, 

Σ τον δοὶς γρίῃσοιᾳ “ρος λάκε δδωμονίσ μόνῳ» 

Καὶ 10] σε “αι δέ οἱσε μος ὝΝ ἡ παλούτηδν 
Ὑμεῖς δὲ πρεαβδιωιϑενκὼ κέχῃ απ 

ΚΡ προσίτω βέω ἐδιδροὶσι πάλκί. Θειῦδε" Κυϑέωρ᾽ ̓ 

ΔιΕτερος ὠλαζωμ, οὗ οσ' εἰς κιρύωτοιι. 
ΘεχΧ Ῥόνον μϑῳ ὁκαὺ ἡ μρ ἐνθϑρακῳ γρλυ,, 

Δι"Μὲ “κᾶν εἰμιϑύμγεμ φερε: ηρλιώ. 

ΘΙ με κα σύν ψαχίόνι τὴν θραϊίῳ δλίω͵ 

Καὶ γρὺσ “ποτρ μὰν ἔσση ξὔ πορῦ νὸν φὀνχεόν οὐ. 
ων Ὁ . 

Τωώ, σϑ σπίϑηκε: ἈΝ ὁ τοῦτο “γχιῦ 

φύδικεν ἐκ ἀρχιλόλον 
ὑ ποῦν. τοιαίδε ον αίϑικε 

τίὼω πυγὸν λιν: Οὐδ 

“πὸν ϑράτων. χοὺ οὗτεσ' ω 

μῳδέίτωι ὧσ' λωβύμϑμον 

. ϑύῴν κι λίνων Ῥ 

σῶμα. ὡς κλεϑίνησ. ὧσ 

Φισιν αὐτὸ σ' ἀριτοφανης ἣ» 

ὁλκάσι. “ποῦ σεσ' ἀγδίειοι 

πρέπων. 
ἫΣ τὸ πρντανέϊον. ὥστε ἐκῷ 

ἔἰναι του αρίσβασ πωρὰ 

ἀϑηνιίοις . 

ἸΤαυτὰ δθηῦκ ἀχόνν. ( δ) αν 

φορὰ τὸ ἀνόμαι τος, ὧ τῷ 

τόνῳ. ὀξντόνωσ μδν ΤᾺ 

οὗ ὦδος “τῷ πίθους. ἐαρνῃ 

γωσ' δὲ “ὁ γοινίον ω ὁδρὸ «- 

χὸς: Του ξενίζων. “ποῦ 

Ροιμία ἐπὶ ἢ πολλοὺσ ἐέ 

γονὴ ἀποδελρ ϑῥων οὐδύαν 

Τρ! ἐϑύρα. μέ μνντοωιρὴ 

ἐὑπολισ ἐν Φίλοι. νὰ ἕν 

σπύσει “Ὁ »οὐδοποῖίρει, ὅϑυ᾽ 

γα ὦ καλλίμαγρσὲ ἐγέκά 

δι ον δοὑππόντες ὀσλῆται. 

" ὁ ῥαφιλοξεμίκσ᾽ ἑοῖς πρ 

πέγο ἀκλαῖσο. Δ αἰνή Τὐρῤὰ ἀϑῶρα πε αἰϑῥεῶν Ξάνων ὀλίγ “τοῦν ϑύραιν. λέγω ὴ “περὶξῷ "ἣν" 

᾿πούνεων. ὅγότι αἰνὸν αϑ ὑσὶ Ρ τὸσ πύλεωσ'  ϑρατενομθ κοὺ πονοῦντα ,οὐδέχον τοιτοὺσ'Ἢ δὲ πρίστ 

ἕως φρύουσο ὀνταῖς, κοὺ ἂν ἰφουσιμ ο αὐτῳ.ἢ “θ9 δὲ, αὐτὶ τόκῳ Ἄνειοι ἀποκλθω. Αλλωσ. 
Οὐδέποτε ἐἰζω λνσεν ἀπίκλοσιν. ὁ δὲ λόγος, ἐπὶ ἜΣ πρντονεων, (αν ἐπὶ ὃ ἐωίαν κα λοῦσι τοῦς 

ἀφικνυβόμεσ. Καὶ τῇ β' πλάτη, τῇ Ρ' γωμμμιὶ “πωρὰ ὲ “ελιίξον τϑανδρὶ ΧΡΊ Τὴν (οὐ την. ᾿ ρις 

ὀνϑεϑϑειαλπὶτο πρίσβοσ πέμπετε δὲ μυχήματε βαππουτῶ ει ἐ ἐννεοὶ ἐσ. Π ροσντωϑὲ ϑεωροσ' 

οὗγρς ἐπὶ κολαϊιεῖᾳ, ̓κωμοδέί τοι ὁ ὃ μέρυβ καλῷ αῦον πρεσβϑυτίω ἐλθόμῆα δὰ στέίλκπσ τῷ 
θρακῶν βασῖλν: πρὸσ ὃν ὕω ἀππείλαντες αὐτὸν ἀϑηνοθιονοὕτωσ ἡ ) ἐβκαλῶτο ϑίω ΡΜ. μύμνετωι 

ὃ αὐΐς πτεμϑῥὸ; ὑπιόρκε ὡς τοὐνεφελα Φησὰ βηϑξανει τοὺσ' ἀρλὸ ὀρ τ ασῶς δῷ τὸν χὶ κ σἰμωνζνᾷ 

πρισεν, Ζ “δὲ κλ εὐνῇ " οὐδὲ ϑέω ωρὴ κυ τοι σόα; σι πίορκοι, ποτὶ νύν κ ὀλακος ὡς ον»ὴς σῴε 

ξίνθς ὠκρϑηϊ Ὁ ὁ αὐτὶ τρκαλῶτοι ἕν τὸ κάρνκοσι Οὐϊμαὺ γδι μι αϑόνημιν Φερισ: τὴτ δὰ 

μέσου ὁ ὃ ὁ δι αιόπολις: οὐ, αὖ δέτρψασῃ Ἔν χρόνον θ μι » πολιὺμηϑὺν ἐλάμδανες γκὴ ἰφι- 

ριό, αὐτὶ “Τοῦ ὑλάμβανεσιἐβασοεζεσι 



Αοιτοφαύους 

οὐνϑοι δὶ ὁέογνις οὔγοσι δι (δ χῆνθαυὶ 969 ̓ς ἡγώωμὶ ζει » δὴ ᾿ Ν σ 

ἴπ ἀομρμῆνἔρωνν Τοῦ τον μυτοὺσί πέλκους φῆνομ “ὀρχεόμονο. 
ὃν, πειρίσησιν : κῶν πε Και δῆ κφμλκθήνοαιοσ᾽ ἡ ) ὑπιυρφνυώς. 
πολλὴν χόρα, δε τ Ἴου Υγμῶμ μτίρα ςὴς » ἀλυθῶ σιὥςτι Ὕ 

ἮΝ παρ! τὸ ποι ἡμαῖὰ «ἦν Εν τῦὶσι γοΐλοισ ἔγρα Φον, οὐ θῥναῦοι κει λεῖν 
Ω : ὌΝ τ ἐπκα τῆ Οδ᾽ σ᾽ ὅν ἀθίω δου ἐπσετριήμεϑα͵ 

σποῖνυ δὲ γαθιὲψτωσ' ἔσκω Ηρα φαγέν οἰ λλοίψ οι! ἐδ ἀπειπσουθίων! 

ψε. Καὶ δῶτω φιλαϑε-- Καὶ ἐὸν ποτέρῆν τιβὺ Ἀφ βοηθεῖν “Τῇ το 

»αιοσ δ φιλαϑίνδιοσ, προ δἰ 70 σεασένσων (δονθήσευέγωμ. 
“πεῤροξελαν δἰ πὸ τὼ ἐς 
ὃς λήγοντοι τς οπειριασόμιε ΣῬα τιν το στυν γί μὀεταθηναἠουσέρθ, 

να ἀπσλᾷ, οὐ τῇ Κ' συνθέσει ὅσομ ηὸ χῦμα παρμόπον προσύρλε τοι" 

ναξιβαζϑ ἐὸν τόνον. μον δᾷ Δι Καὶ κι σδορλοί μη, εὐτι π- ὕχων "τεῖθο μοι. 
Μιοσ, ἀρισύδιμοσ. πῶλοσ᾽ ε 

χίπωλυσ. ακθλομεροσ, θα." Θε: Καὶ νιζ ὁστῇ μια χιμώτουπον ὑριρδζν γδύοσ, 

Ἀνσιάφιμ ἐλέπωλομ. κρε- ἐσεμὴῳ ὑμῖν: Δι’ ἬΝ ἀϑργὴ ἤδῳ σοιφέσ: 

Φυΐος. “ἐκ ροίενέφαιονοῦμ Κύρ' Οιθρῴρκερ χεδοῦρ ὃ δεθίῳ ρός ὄγοίγε" 
Φεῦοσ. ποινόμφαμιος. «ἀῤπ ᾿ 

χόῖον. Φιλάρχδὶ ὅτω ῷ φιλαθέναι ος: ἕν τοῖς τοίχοις ̓δονεραςῶνἾ ἀγυτοϑβ ἐρωμένων ὀμόμαπι, 

γράφῳν ο τσ γἴχοις' ἣ ἢ δενέροι; ̓  φυδλοισ οὗ τως. ὃ δεινὰ ἱκαλός. αϑὸ πυρὰ αλλ μάχρ: ἀλ 

λῖνι δὴ φύλλοισι κικοθμι να: γβασαὶ φίροιπε γράμμαῖ αρκὺ δὲ ππτὴν ὡς ἐρέουσι καλὴν ἐρὴ ἐντοῖὲ ̓ 

σῴμξ!ν. Ἰωγάρέγρανε, κῦμ ἱμαλῦς. τ Λιβάμιοσ. Φιλύσι ὲ ἀσφόδρα περίτι ε ἐραΐ ἐκῶσ' ἔχονπές, 

ἡδέως συυνξην οἱ κοι ὀνόμασι. κου ὃν ἀθηγάῖον. τοῦτο πολίτην ν ἐποίησεν ἀϑαψιῖθόι. ἐνπες 

φαὺτοῖς πουρατπμιποντα. "ἐλέπτο δὲ οὐ Τοσ' »λήρισι. ὧι οι,  δέφασιν ὅτι ὁμωώμνμοσ ἩΨ Ὅὅσρι “σκλ 

(4. σύμμαλρο, ἀφηνοίίος μέμρνται. βουκν δι δες προρτίϑησι κα ὄνομα λύων. οὕτω. κοὺ σοΐ 

γον ὃν ἦν αὖ αὐτηῦ ἀρεναίον. Η͂ ρα αγ ὅν. “γεθιίντως ὡσ' ̓ξαπετωμδῥων ὃ Ῥ ἀθεναΐων- λέγᾷ 

δὲ νὖ περὶ ἀσποι του θίων, ἑορτῆσ ἐπισήμου κοὺ δα μιοντελοῦσ' ἀγολδῥκσ'- “σα ρὰ- «τοὶ σ' ἀϑαναίοὶσ τῷ 

“τοὶ ὃν πυανεψεῦγα μιώα, ἐπὶ τρᾶισ' ἡ“μί ἐῶν ἱκαλοὺσεὴ ̓  τίω Αϑὸ πρώτων δὲ ρππενανν ἐπειδφρά 

“το ἴρ ὄψίας σωνελϑόνπες, δἰωχοιῶτοντέω ὁ ἧ δουπέραν αὐάῤῥουσιν ἀπὸ το ϑνειν. ἔϑυον: ἣ ὁ δηὶ Φρα 

χ " αϑηρᾷ. πίω) ) Φφί τιν Εὐρυδανι ἀπὸ το γὺς ἰούρεσ' κοὺ πὶσκόρασ' ἐγραφᾷ ἐσ' πὼς Φρα ᾿ 

Ῥιασὲ ἔνα ἐγραφνοῥ τῇ" "δι τεῖκ δύο σετοί ικ ς ἡ ς«"ἡ τία »πόλεμοσ' ἰώ ἀδοναίοις πρὸς βοιοποὺς 

περὶ (με λαιιῶν. ὃ ἰώ χΩ3 "ὁ «ὠμεϑορίον. αν ὁ ) θοιωὴς προείκαλέσοδίο Κ ὃν ἀϑηγαΐωμ βιωιλία 9. 

μιοίτην. οὐδεϑα μδϑε λικύλανθοσ ἐπιδεμ' μεσῆν}" δήνος ἀπὲ περικλυρθῥε “τὸ νηλίως ὑπίςη δ 

τῇ βασιλείᾳ. ἱμοῖν μαλο ὕντων λέφαμετφῖμε λαύϑῳ “ἧς ὑπιϑερή; ξαυνῖπ. Ῥαγὴνυπέσιν εἰγλδὰ μὲ 

ἀλόῤωκις ψιμμεν ἐφνῖμ ἀσεκῶν αὐτὸν δατεὴ ἡἰμομῖα δὴ οἢ ὑπεοραζ. ὁ ὴ ππειίσοις, ἀρ ριζίόνᾷ αὖ 

οἷν ἐκ Ἴστουν, “τε το Ῥὴν ν ἀσπροΐδριαι δι δγον σον μελαναΐηϑυσ ἐσῶ μισιινῆο. δ, διφασιν ὅπ ̓ Ἂ» 

πέρω! ὁμᾷ ἀρ γεν ΠΥ ΡΥ τος 55 στο σῶν ἐπ Γραφὰς ὃ ὅνον ὁμιοππεπόρια λέγοϑνω τίω ἑορτήν. ῥαίῳ 

9 σι λύγθδῳ ἂλ ον πίωὁμόλεκ Οὐ Χμ οντινή ιν ὁμιδϊεοντον ὅτω ἡ ὁμιοπεοτόρια ἀπποτόριὰι 

Οσον Υ̓ χεῦμα. «ὧσ' πρδλῶφι ὄντων “Τρρὀπωμὲ ἐγτὴ β' «ἥικῇ. ρόλῶ") ἣ "»λὺ λίθος σημᾶψαι δοσ ἡ ἀν 

[(μρἰ σῶν οἱ ὁ τρνο περ" ἐσ} οὗτοια ΤΠ λαξοι ἐς Π ἱκοὶ “ἤϑγοσισ. Ἰζ»» μὰν γὐδε σεφν σ. τοῦτο “δύσι 

“τοι ὧσ' ἀἰϑενῶν ἡ δλίτων ὄντων. : Οδμαύ των. 



4 π 

ΓΤ 

ἦλ, Τουτὶ ΠΟ κοαὶκ ὅμ. Κυρδομὲρ σῶν ΕΣ . Οδμιαύτων. ἰμοσϑραίοικ έν. 

Δι ἢ οἴων ὀδομαβτων οἰ πέμοι τουτὶ τί "Μ-. Φαοὶ δέ αὐηοὺς ἰου σωιουσ' 

εἰνοί . Α'ἰποπίθρωκεν. αὐέ 
Τίς  ὀδομαύτωμ ηὸ 'σίοσ' ἀποτίϑρακῳ αὖ- ἐλ λλδν οἰ δέλέ σῶν Ἄλλη 

᾿ΘεΤούτοι σἐκὴ δραχιιἀιϑύοτιςμιοθὸν δγεδῶ, συκᾶσ.ϑρία δὲ τὰ φύλ- 
΄“- “- 3 Π] 

Καταπο λτοῖσον τὰς τίωροιωτήοιν Ὁ λὴν - λα πησ' συἰησ' «Ελφουίνοντο 
ξ: δὲ κοὺ ἀπετίλορτο οἱ θρᾷ - Δι Τοινδ διύο ἔα μεὶς τοῖς ἀπεψωλι ϑίοις: ΡΣ ΔΎΑΣΣ μἶαρ, 

Ὑρσένοι μῴτ' αν δ ραν! ΤΗΣ λεώς ᾿ϑῥα ὦχον αὐτοί. Κα αῖϊα: 

Οσωσίρρλις' οἴμοι “τοί Ἅοιο. οἰγρϑλυ μοι, “πιλτοί συν-ται. καϊακ οι 

Υγὸ ἢ ὁδομαύτωμ. τὸ σικδροδαι πρρθου (δον. πρρᾷς ται μὰ Ὁ ἐαίτως υ 

πίλτι εἰδοσ' μνγριμῆσ' . 
Θευσυκαταβα λέτε τοὶ σκιθροδ' ὦ μόλβηρε σύ ἀφῆς ἀκόντια. ἄλλατιν 

Ουμὰ πρόσεν τον “το! σὶν ἐσικοροῦνς μδμς ΟἹ δ᾽. νὰ “πἰμ΄πούσιν. "κατοοῖρα 

ΔΟΤαν Τὸ ΕΘΝ εἶδεϑοῖ πρὸ ποίμφς ποῖον τοίμε μούγται πε τη καὶ ἀατῆς μὲ 
᾿ τ ράμπελχον σοί ε βίου του κε σ΄ 

ἐν τῇ ἢ “πα ἰδὲ, Ω ταῦθ ὑπομαρών βαρδάρωρ, υἱὲ φΑγενοῥλμί 

Αλλὰπαγορίω μὴ “τοὶ ὧν ἐκκλήσιαν» χῖσ ἀϑηναίοισ. Οὐϑρανί 

Τοῖς ὑραξί: “περὶ μιϑου λέγω δώμίν, 677) τις λεώσ'. αὐπὶ το ὁ ναῦϊ 

Διοσήμί ΕΣ σὺ ῥ αν σ᾽ βεβληικε με: μιὸς, ἐκ μέρουσ δὲ τ πὰρ 
ὦσπε. 3 ,7τοῦ ἐρεῆόντων. 

Κυτοσ ϑράκας οὐἰστί μαυναε ονου δ' ὅσ ἐμία ̓ ὁ μϑὸ αὐ ρίϊοντεσ, θρα“. 

Οἱ Ὁ πρυταίνής λύουσι τὸνἐκκλησίαν: νἱ παράγονται. "ὧδ μέσοι 
Διιθ μοι τοίλασιμυω ηὸρ ὁσονεξππύ λεσσί. ζήται. ὁ δὲ, ἐάτωθαλά 

Αλλ ἐκ λοῖ κεδιοάμονος. Ὁ οἐμφίθεοσ' δῦ, Μιοι. ὁ δέος, εἰ ὀδῦμαιν 

“τεσ' τοσοῦτοι λαμβαν ουσί, 

“σῶν ὁ πα ρὑαὖρ ναυτικὸν “«σλιιθοσ' ἀγαιναικίασει. ὐλὰ μὲ ἐν τοῦ σ᾽ Ῥιλρεσι καμόνπεσ: ὀλίγο σέ, 

λαμβανορτεσι ΟἹ μοιποίλασ. τὰ βοῶν ὅτι ἐκ ἀγρῶν Ἐρχῇ) ὁδυκεμένρλισὶ ἵλορ φορτίον σκὸ 

ρόσωρ. κοὶ ἡπηρεοίϑετο ὁ δὶ Ῥ ἔεβων ὧσ' ἐκόνον λιμιο ἤὀντων καὶ Ὗ ἀρπειζοντων ποὶ σκόροδα. Ἴξη» 

δὲ ὁπε πορϑοῦ ὅρος, ππιρῦσιν κὰ οἱ πορϑουμϑμοι ἀπολλιώῇ. ἀρύσκονται δὲ σοῖς σπορόδεις, οἱ θρᾷ 

κεσ. “ϑερμὰ ΣΩ ποὸὶ ὶ σικόροσδα φισικῶσ. .οἱ δὲ θρᾷίωες, ὑυχραν χύραυνέμοψιτα. Οὐ μὰ πρόσειεου 
καϊαραλθσε. ὁ δ ϑέωρος δὲ ἁυλτσλιῆφ τὸϊσ ̓ἔωρβαύβοισ αὐ πείφοισι τα ὁ στε ὀροσῖκ: κοὺ τῷ σγκοῦα- 

“πόλι δν ὁμονωσ' ἐπιτσλμτῖο ἐρυϑίζοντι αὐηρύσ. ΑὭλωσ. αὐτὶ “τοῦ σφοσρῶισ οὖσι δι πακ ροϊσῆμο 
Αϑροισ. μεπειλιζφἐσιδ σκορόδων ἀπὸ μετο φορᾶς ἐΡ Ξ ἀλ ἐκῬυόνωρ. τούηρ)σ' καὶ ὅτε μελουσι μιά 

λκϑρα, ,σκόροδα δ δυτωἐφϑειρ. να ϑερμαθοντεσ ὀξύτεροι ὕύοντωι. ὡσ' ρι. ἐν ἱπππεῦσίφρασιν. ἵνα- 

μάγομῶ ὠτᾶμ, ἐσικοροσγσμένοσ' μάχαι Διοσημεὶ ἔσί. ποι ρεφυλαήομτο ὲ δ ἀθαναῖοι ποὺς τὸ δὸς 

ἡμέρας. δ᾽ δ) έλνον πὰς ἐ ς ἐκκλησίασ' δγοσημιίασ' ὕδνοίϑίες. ἢ ; ἀλλύτι μεδλοντεσ' αὐνοιν. διοσομιίαι 

δέϊαιν δήγὰ καιρὸν γέμων. Ρ'κρθνωι δισ εἰ εὐδάν: «διὸν ἐς Ὁ "νὴ ἄνα βα εὐϑρὼ ἔσο δ ἢ ὑήέρνν 

φ'. τινὰς ἡ εἰς Ῥιακάδα. διαλυθείσεσ' δ τῆσ' ἐκκλιησίασ', σιινίγον το ππίλιν βυλθνο ϑροι περὶ δ 

εὐτῶν. «ἢ "μὰ: ἡ κα λῆσιψ εὔναμ ῶ τίω πειλείναν. “ἢ ) δεμοϑένης ὡρτ ΧΡὶ ἀρισοτότενος τὸς νας ἀρ 

χς, τοῖς νέαισ' ὑπεξι ἔνα. Μνῆ τυ. αὐτί ἸἼ σκό ἼΩ ὑβὼν ὁμνῆ οὩς ηρνῶ. μαάΐα σα Δαζῶ)} ἣ, 

Ὁ νρδῶσῃ ορόδον νὴ Ἢ ὦ 2 ἀπ πρῦμηρς ὅν κασι δναϊσμιά ος, ὁ μί ξ 6 ἐδέλωσε τίει ἃ σι ὁ ὁ ροσῖα.. 



Αἰοιφοφεΐνους 

Μέπωχ. γλοίου χ'οιν ὧὃπ Χαὶ ρὰ Χμφὶ ϑεε; Α μομηπσώε, πρὶν αὐοώ 5 τι. Χονο, 
πρὸς ὃ χαίρειν τὶ μαπῶπις Δ ς, ῥέμε φιγονηϊκφυγᾶν εχερν ἑας; χὔσφροντο. "αὐτὶ δ Ἰοϑοντο, ὦ ὧντπε 

ὃ ὡσφρον᾽» ὅτι διάνου ἐν Δι Τίλ ἼΡΑμ' σοὶ «δ δῦ ρο᾽ 2 ἢ ασον δεὶς φῳ' ως 

δὲν αἱ ασονδιαὶ. ὡσ ἐκ με ἕασευ δου οι δῶ ΓΝ πρεσβύτου τινί: 

πὸ τοῦτα δον. δγαλοϑῖν Δ χε ρνηκον,σγπτοὶ γί ἐροντεσ'πρίνιμοι. 
σεωσ' δὲ, ὁ οἰαϑησισ τῆσ' ανα, κ᾿ 0 “ 

φορᾶα τοῦ δννε: Στὸν, λτεραίμονες' μι ῥὰ νομεζ ρα ἫΝ “νυ ενοι 

ἘΠΕ: αὐτὶ “τοῦ “πυκνοὶ. μέρη Ετπε; τονε εροιτον παντί, ὧ μιερώτουτε, 

“ταιὴ ἀπὸ 3 ἐϑήτωρ. οὗτι Ἵ Στρυδοσφε ρής μοι ἔλων τόμ μδῥωρ; 
μεσ ψφανθέφσοι. εἰς “πυκνὸ 

Ἶ 

ἐϑβλν κατ᾿ τέο Κῴετουσ γίβωνασ ξιωελέγον το Ῥὴϊ λίϑων 
Ἐγὼ δὲ Νεφϑυγον»ο δὶ ἐδγωκονοκ ἀβό ὡν- σεριοὶ ο πεπιλαλϑῥοι. ον 

«τοὶ σεΐβον δ ἶδι τι τᾶν. Διόι δόυν δρωνπὼν . οἰγλεὶ τοὺσ' σσονδϑισ' φέρη, 
Πρίνινοι. σερεοὶ σκλιροὶ. Α͂ μ᾿ ἔγωγεφυμί: τι κγεταυτγμα "Τοῖς 

0  τῆσ' "νου 

γε γλν Ἴκὲ Αὖ τοῦ μϑρ εἰσέ πεντύτεις τοῦ σοι, λαρών, 

γεν. καὶ πίλιν πρίψινον Δι- ΑΙἸΘοὶ Αμήϑθην-Δ
ινοὺκ ἐρί σκ ουσίμῶτι 

ὁ ὲ βουσὶν ἀρὴν ὀχιράτα ὁζουσι “χης κοὶ πα ρασινῆσι μεῶμ- 
τς ὅδ ἃ ἀπεράμονες ) σκλι αὶ ΜῸΣ ὑδϑβλλατους δὴ τατδοκέτεις γσοια λαβών. 
ῥοι ἃ μὰ τειρολϑροι αὐεμδογοι. 
κυρίοσ δὲ τὸ μὰ ἔγόμιγα Δι. ὁζουσιχ Χαὺ ται πρίσβεων ἐς τοὺσ' πολήσ. 
ἕβ ϑασρίων ἀπεράμιοναι Ὅν ὀξύτωρν ὡρπ δυεκ διθης͵ ΤἊΝ συ μεμκοζγῳ ν. 

Ἅ τῶ ὅν οὐλάπολά. Αἰ μ. Αἱ λλαῦ του ̓ ὶ σπου δαῖ, γιακομγυτιδες 
Σφινδάμνινοι ἰφώραι. «ποιοῦ Κατατῇντι αἷς λα ΠΩ Δομύσιει- 

τον καὶ ὁ τῆς σφονδώμνε ξῴ 

᾿λομ αὐτὴ το σφερδονῆίτοι. Α τοῦ δῷ ὑφουσδμβροσίεις ΡΣ μύκιτορόόν 

᾿Αλδλωσ. Τὸ σῴοῳ δάμνινοι, Καὶ μὰ ̓σττηρέν οὶ ;τίὸ μορῶν γριῶν 

ταυτόρ ἴβι τῷ πρίφιψοι- 

σφίνδαμνος ἃ, αιδὸς ΤῊΣ Ξξυλεῖ "Ἐ51 ̓  δ οι ὥδος καυναϑ δῇ “φίνδωμμος ἡ "ὃ ὁ σφενδν ἀπὸ ααυν εν 

ἡνῶ. Τῶν ἀμ πίλων τί! μομένων. ὲ πελοποννισιοιειςβαύ ὀρτερθετιν ἀπ ἐεὴν δτεμινοντὲν ιν 

ων ἀλαρνίων: Κάς “»")σ' Ὁ. βωνωσ'. «ἤ ΠῚ ̓φθμα. αὐτέων ἐς ποὺσ Φίξωνας ἐμελέγοντο ὅ Ὡ λί 

ἔων. Τρίαα γῶντι εἴ παιζο “γ)ὰ πῶσ ασογδιές. ἑπὲ ὄψῳ, πρνοΐἢ ε“ 1) 0 ῬΕΝΝ συυυϑῆκ οἴ. αὐτὶ ὸ τὸ 

ἐπέ , γέῦσοαι, Θπερ αὐναΐγνοϑι. ὅζεο “57 κσ΄ κοινὸν ἀν ἐϊντ αινδν , ὁ πίασες ἀζάνιζει ὃ “ππούίζων 

ὦνος δὴ λόγος, ὀζασιμ αἱ ασονδαὶ αὗται, ἐαα σι θυῆς φι ἥρων. διὰ ὁ ὀλιμογβόνιον αὐξβ “ὡς τὸς “πὸ 

4. ὃ τὸς ἕξ Ῥ συμμάχων. Ὁ Ολύτωνν δεπερ δα Ῥιβῖσ. αὐτιῖῇ ἀπωλείας. σωυζ βῖσ' ἡ αὐτὴ το ̓ 

μόναι πεέσβθμι Ἰσοΐ πρὶ ΞΡ συμμάχων. ὧγπε με γειν αὐηροὺς διμὰ ὁ μεϑί σοι ὅϑοα "«ἰὰ συμμαχ τῷ 

»ἡλει. Αδδ. ἃ ἀπὸ μϑτῶ φορ᾽ 412 Ζαπίμτος δῖνα εἰς ἔζος. ἀ ὄνων Ἢ ὄζυτα ὡγῇ Ω δϑονύσιαι. ϑαυμά 

ζων τί Ὀλέγει δρῶ) ἀυλορασρδὸ Χθν ἀξίωνιπροιδοκ' ὀρὴν ὅσης," ἂν Ὁ Ῥ δ). νυσίων ππινήγυριν ἴσεοϑε 

αὐτὶ ἩδῈ σοΐ, ἄξινκεε 8 δϑονυδι «διονυσιαι ὃ ν ἑορτὴ δγονύσον ἂν ὅν ναυσποίοτιοι. Κὶ οιὲ μιδὰο δὐπὴτηρ ὄσ; 

πεὴ ὁξοδος ἐπ ϑραὰν ὑλνίϊο, ο,ἐωϑεσ οἱ ϑράτηγοὶ προλέγειν “»"ς ϑρατιώτοωις, ὑςτε Τριῶν ὅμε " ρἥγαν 

σιϑυάῦ εοϑεσιτία, σώ 7 αν ὀοφατηπκόν ν,ἥραγρελμα ὦ ὡς ἀπδὲς ριΘ ὐγῖ ξ ὀράνες ἕὼ ἕρλϑυ μῶσί. 



Αχερμᾷς ᾿ 

Κιἀντῷ συμ, λέγοι υσἹ ,βαῶμ ἡνπὴϑέ Ιλ4ό. Κἀντῷ ςἴματι. ὡς γωρδίιασ 

ε' ᾿ δΌλοποιξ, ποὶσ' ασογδώσ' 
Ταῦ τοισϑὲ ΜΟΙ κι ασέμ δομινκήκ πίομ Ων σόμαι πῷ αὐποῖσ' προρτῖϑη 

ΑἰμιΧαλρᾳνκελόδω γρδλοὶ οὺσ' οἰχαρνέοις. σιν. ἢ ἐντῳ! ἡμεπέρῳ συματί 

Δι Ἐ}Ὸ δὲ »λέμου κοὦ κακώμοι πωλλατείσ, γθυσοομόμων ἡμῶν, μόνον 
4] 2 ΓῚ ! ἀζ, 

Αὐξω τὸκατῴχρὺσ εἰσίν ΠρΗ δα: αίφοννν πίνε ὼῷ Ἀδὲν 
Λέκυσί φυσι» αἱ ασονόλα, ἄσαι 

Δι" ἔγω δὲ φαξομαύτε τοὺσ ἐχερνέας: ϑιὑπονϑέλφσ ὀκότοσ. ἐν 
ΧΟΡΟΣ Α ΧΑΡΝ ΕΩΝ. γ»ῦρ πολίμῳ διὰ τὸς {πὶ 

Τηὴδε πᾶς ἐπυνίωκο κοὰ φὀνδροῆρα ““υνϑανχ δρομὰσ δῇ πλεμίων. ΟΣ 
Τ ἜΚ, ων ἀποίν γυτῇ ἢ ἐλ ϑεάξιον τῆς πολιορίμιας, Πὰς ἐςσὶν 

ὧν ̓  ιν ὑὰ ἀπελθῶν δεν τὶς βόλωται. 

ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛ ὡΝ, 14’ Χαίρ᾿ ἰυυλόζων. κατόφεμι 

εἰμί “Ζυ λα βώνγὸν ἀμο)ρα οὗ τονιαλλά Μοὶ αἰωνοτε, σὰ χαῖρ "κολοίον δε ἀμ 

Εἰ τιιδιδηρι τί πτοι ξο τῶι ασουδεὶς φέρων . ίϑεον διοῦ) τινεσ. ὕναιγρα 
φῇ “: κελονω χωρὶς σῶν. 

Εκ πίφαγ ἴχι Ἐν ΨᾺὴ δ ίξζις: ἐχφὸ “λέμε ΚΡ 

Φρζδοσ- Χο. οἱ μοι τρόλασ- δγκαιδηλιι ν. Αὐξωκ καϊὰ 
γρ59: πὸ λήναια, λεγόμε- 

να. ὀϑλον τὰ λύναια καὶ ὁ ἐ-πιλήναι ὠγὼν πελῶται ̓πρδεονύσῳιλήναν τκ εἶβιν εψάγροισ ἐ ρὸν “τὸ 

δι ὀρύσον. “δα δαλικτοὺν οὑτοιῦϑοι γοονέναι. ἃ δγὰ πρῶτομ εντον ῳ πρτοπῳ Ἐὰν τεϑύμαν, : 

ἀϑῥανόροσ' Ῥ)4γφϑὲσ. ὦ ἀγὼν, δ) ονύσια. ΤᾺ δσὰς ἵπον: οὐ Ἷφ09εν ἦϑῳ δύα ἄνεται τῶ χοροῦ ὃ ον 

συμτσληροῦσιν οἱ ἀχαρνξῖς “πὶ ράγον-τοι! δὲ σιρτνυς μετὰ ασὸν δῷ σ' δυίιοντισ' ΜΡ ἀμφίϑεον ασῦν 

δικσ᾽ ποιησοῦ μθρον πρὸς τοὺς λα υσθωιμὸμίουσ'. ὙὝγραη οἱ! δὲ ὁ ̓ μέσρον τροχαϊκὸν, πρόνφορον 
τῇ ΞΡ Ῥ διυκόντων γρόντων ασϑυσνῃ - ποῦ του δὲ ποιῶν ὀώϑοισιψ οἱ δραμάτων ποικτοὶ κωβι 

κοὶ ὦ ξαπκὸ, ἐπειδὰν δρομαίωσ ὀσίγωσι τοὺ’ 5» ρδ;; Ἱναῦ λόγος σωυτρέ χ' τ δάμαπι. δὲ 

“τῇ δὲ, τοσικορ ἔδιν ἐπα ρῥημα. νὴ κα ταιοῦ Ἰσῳ τῷ ἐνχοιυϑυυκοὺ ἐχε ϑὰτο σρι »τοῦ τῇ ὍΣ 
κιν Αἰμελαινεφὶσ ἡπιμονθνεισι ;σαμιαίψεν δέποτε θ. ὅῦμα προρτοικῇ κὸν. κυκλοψ»τῇ “τε ὯΝ ἔχρή 

στί Τὸ “τῷ τσλεϑεντικ ὃ σύφρων ὀπαὸν: τῷ πετοὶ κορῶναι ἀσιμ. Αλλωσ. Κορωνίσ. ἐἰσέρ 

λύτο γευὴ ὃ ὁ γορὺς διώκων δ ἀμφίθεορ. ΩῚ ἐσι μετωβολικὸν μέλοσ' ἐκ δύο μενάσοῳ μοβόϑφο 

, φικῶν ωρμ ὁ ῥϑρ πρῶῦτι, ἐδ. ἱιώλωνΐ λει τοὶσ' ππερλόδυυσ. ὃ ὧν ΝῊ Λϑϑεῷ ἐμιϑέσει ἐσὲ δ Ῥοχεϊθεμὸ 

| κοὰ ἱαταληκτικ αὶ “επράμετροι. οὐ ταν ἐκϑέσε [κῶλα ποιογη ἃ ὥδεκα κ ρήϊικδισ' ἐπιμε- 

, μεπαέφα κὶ ὡὀς- Τῷ ὺ ὄγδοον νὴ δείκατον, δ ῥῥνθμα. ταδαλλα, τρί ῤῥνεμαν 

Καὶ ὖν αὐφρα. “αινϑυΐντ. αὐτὶ το περὶ το αὐσρόσ'. ὅμοιον γέρε: τῷ αὐδραμοιεΐνεπε μοῦσει. Ἐνλ 

λαξῶν “ὴν αὐέρα. “ὦ ἠΐαιν ἃ χῆσς το συλλαβέμ͵ πρὰ “τοὶ ἡ σἀρχαίοις πρὸς ὲ διαίφορορ κλὶ 

σὶν δγάφορος νὴ. ἡ δγάνοιακ. ὦ μᾶν γυὴ πρὸς οὐτιατικὴν ἡ ὁ σωύπαιξισ ἢ μ ἄσρραν δυσμένειαν “ποιθίϑη 

πὸ συλλαμβάνονηρσ. καίμουργίαν δὲ τὰ συ ̓λαμβανο Αϑῥν ὅπερ Δνώ, ὦ διμοθϑενισ οἰζρλκα 

τῶ ὁ μφδτοι ου- οὐ λᾷ ' συλλαγό μέθαι, ἐαν ὴ πρὸσ δοτικ ἐγ, σημαίμει Φιλίαν δ᾿ συμμαλίαν ὡς ἰσκβαν 

, σησ' ἐν τοὺς πορραινέσεσιν δρῶ ᾧ δὲ χοὺ τίω τὐχίω ὑμῖν συδλα μξαψουσαιν: ἰσαν τῷ »πυα.ο» ἰϑομί- 

νην: ἐπτώγει κε νὸν σπιρρόντο ἰμερὸν σωναγωνιζορϑρομ. κοὺ διμοϑένις ον τῆς ἐπὶ - λισαιπ 

κῶν. Εἰτια 0! δ δῆ ποι πέτρα οἵ. ἀσεία "οὗ καθαρὰ ἐς ὑπερβολίω " ἱ συύοξις.. Ἂ μὴ λέγεν ὅκ 

εἰσ’ “πποῖαν γὴν πίφύνγν, ἀλλὰ ποῦ γῖ: δῦθαν δὲ πεπαιφδφυμίνου ἱκωυρπώσοιμ» αὖτις ἐπῶν. 



Δοιςυφαδουσ 

Ὑν ἐτῶν Ω ἐμῶν. οὐκ ἀπὸ Τῶμ ἐπ’ "γῆς ἐμῶ 
Ρλ ἐτροὺ υ δὲ τοῦ τόμον δὸ “΄ 

κᾶ. σφύξρα γον ἀπε ἡ ὀυκαῦ ἐπϑμὴν γοὺ 

φράσι. «λόπει ἃ “δοϑείνα. ΤῊ Το: δτήγωφε ῥὼν 

φὸ δ κα φελλθγιν συ ῥιθον, Αὐϑράκων φορτίον, 
κοινὸν αὐτῷ. “πεπολνίει λ. Ηκο λούϑυμ φαῦ' Λῷ τέ χὺν 

γεισ' αὐ χρὺ σὺ “πώρατσλησί 

ω δ. δ μον τῆσ' τύ χεσ' «μια σπ ὧδ φαύλωσ αὖ ὁ 

! ν.ν» Ι! εν» “ 

κάριος τῆς ἐμῆς ππδείας. Σ ᾽ῸΡ δοφό βοός ὅ τοῦ υπέμου “το τι δὙ 

Οὐ" αν ὑπεμῦσ' νεύτνης. δ Ὠκόμϑῳ δσ' ὄξεφυ γ4Ν. 

αϑὲ χορὸ; σιυέσιον ἴω. υσῖν ἐλαφρῶς να πλίξατον 
δρῶρ (ιστ΄. ἴςι δὲ νῷ ἔρον 

τικύσ. πιὼν δὲ ἐμμελῶσ ΜΕῈΣ ΩΔΗ ΚΩΛΩρ δ΄ ̓ 

κοὐ μετὰ πείσειν ἀρετῖσ' Νιώδις πεῖδὰ ' ΞῈρ ρὸν ἤδῳ οὐ μδν αὐ κυήμῖον . 

ὑμεημισοῖο πράντων πρὸ Καὶ “λαῷ λαικραγήῃ ηὃ σφ λοσ' ὅδε ρύε), 
παν εδυλδηθισ Ῥόνιομθμέκ 

τῆσ' ἀκρολολίας: «λόωρυ ἡ Οὐδεταν: δωκ πίον δμὰ δδέγχών: 
Ἴργί- 

ἐμιφλλδρ πεζῶν" γνν ὑπο’ Μῆδέσερ γἴρον-τοίς͵ ὄμντοις ἐκφυγῶν ἀχερμία, 
λήψευς. "τοιοῦτος ἡμῖν ̓  ὃ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΚΩΛΩΝ, ΙΑ": 
»έρωρ δυκὃ λέγων. ἡξώμι Ονγισ ὦ τ κν πτιρ 

ὧσ᾽ ὅτ σῶκνρόῳ. καὶ πασ 

λιν ὄνον Ἢ δὐοιμὶὶ δ) κε Καὶ ϑέο) Τοῖ ἐν ἐ 

“τὶ ἐντήσειν μιῖχας κορυ Χθροισιν ἐσσι σι το, 

᾿ϑυμολος ἔκτωρ. ὁ δὲ οι Οὐ σι πορί μοῦ τέλειός: 

ὅμαρος, ὑρωϊμὺς ὧν, ἐρωϊΖ 

κῶν πράξεωρ μέμνηται 

ἀριφξοφάνις δὲ, ὡσ' "μεΡιοις αὐδροῖσι κοὲ βαναίύσηισ', περιίϑηκεῳ αὕϑρακασ' οὗ Φορτία ἐμιζ 

μεμα: Φαύλῳ. “ὃ ὁ φαύλου, ἄρισος Φρομόιδ' ὁ ὀλυμππον ἰκησ.. δσλιτο δρόμος. περιώρνμοδ: ὃν 

ἐἰμἀλοιυδ δόμετρον. ἰώ δὲ κρὼ πίνπωθλος. ἰφοῦ κὰ ἐπίγρα μμιατοιόνδε . πἰνητοὶ “πεντήκοντ 

»πέσδασ' πήδησε φάρδλος. δ σμϑυσε δια ὴν πέν τοι πυλενπο μων. εἔγγίυτο δὲ κοὺ ὑτεροσ' ἀϑλη)σ' 

ὀγδὸην ὀλυμ-αιάδα οικήσοις: «ὦ τ τὸς λωπρδυτησ'. ΟΥ̓ ̓Φαύλωσ αὖ. αὐπὸτο ϑυχερῶσ' μεστοὶ 

᾿βασώνης, διλοῦ ται δ ἐκ, τῆς λέξεως δ. Κὶ ἁπσλοῷ. Ὁ ὁ κοικόν. ὺ ΡῚ ἑξῆς οὐκ. ον "ὧδ φαύλωσ. 

Απετλίζα το. . οἰ“πεσεί σοι το ,ἀπίφυγμ. τλὶ γὺ βῆμα: κοὺ ταλίπιατα ποὶ πιδμμιαται ὀρθοὶ 

περιβαφην ἀμφιπλὶξ “πευρὰ συφοιυλέι ἐν Ὁ. ολέμρ. όμαρυσ. εἰσ μαῤῬώχον οἷ! συ αλίσ 

σον το πῦδὲ ασ!ν. λέγῃ δὲ αλὶξ κὸ τ Ἂ ἀὉ πῆσ' χειρὺς ἐς “ὸν λιχοινὸν δχκίυλον διαΐσαμα. τοὺ Ὃ 

μεταιξν μὰ μηρῶν ὀςοιΐν. Νύ, Δι πειδα δ σερρόν. σκληρόν. αὐτὶ τὸ πγερακὸς οὲ αὖον. ὥρη 

κ «ἴὰ αὐτίϑεσιν ἐπὶ Ὁ ἀκ μαφόντων λλωρόν. ϑεόίεριτος. ποιαταὶ δὲ λόγν χλωρῶν. , αὐτὶ “τοῦ ἀπ 

μαίωμ νέων. "ἀπ Ρ μιεποι φορᾶς τῆ καλάμων. ̓  ὄντε ῥδὰ χλωροὶ, ἁποιλοὶ ἐσι Ξνραινὸ μόνοι δὲ ἐν 

ρὲ καὶ  σιεληροὶ ἤνον τοι, ἀιφήμιως οὔ ὄσσε τε ρρὰν αὐτὶ τῷ ἐνρόρ. Λαίερατίδας. "λακ ρατίδι ἀρ 

χάος ἄρχον ἀϑήνῃσιν. ὡς κϑὸ φιλόχορος: ἦρβι δὲ ἐσπὶ κῶ χθόμων δὲς δκρέϊου. «Φοῦ παλέΐτη χιὸν ἐί - 

δ το: τσὺ ἀπέπηξε “πούνντα, ὡς μὰ ϑυυϑαυϑυιτινα προὶ ναι. δ ὅπερ πὸ υχεὰ σιντα λαϊεραπίδον 
ἐκάλοιυ ΄ 



Αχαρμῆς, 

ἔλμοδοπὸσ αὔξετοιν, Τῶν ἐμῶν χωθύων- πδρδν «δε λενταιδὲ χρὺ 
νῳ χε κοὺ γροντι- 

Κοὐκεἐμήσω. “πρὶν ἂν ΦΦΊμ66 οὐὦ ἐλ λον σοοἢ 

Τοῖσι ἀπεμιπαγῶν.. γα; οὐχ οἰθσιγίομι θά ὃν 

ὀξὺς ὁδιωρηρὸφννσί ἂ . ἐκοίζῳν. Τῶν ἐμῶν χοθίσ 

ς 

ὑπ: 
. δ.. -. 

" 
ἊΝ 

Σ ξ 

ἣ 
᾿ 

͵ 
: Ἶ 

διυβυφεμεσνωφ "μέτι. ρόσ'. 

ΧΟΙΣ λα παῖφιἠκέσοι τἄνολρες ἃ εἴ ρα Φλώφεμί ας; 

Κω ποτ ἱνα ιἠπτοτι ταὶ καὐποῦϑοιλάπενγδεξεν 
δεν ἘΝ ΤΣ ! κα Π οἷν αὐοκεθν. ἀδοφν 

Πα τῶσῃν 67: Τοῦ μρρϑθα ψὐλρ τοὶ υ ΧΡ ὁ δ ἄκρον ὀξέοά κοὰ 

ἜΠΟΩΔΟΣ ΣΤΊΧΩΝ: - ταλινοτιζπρ οςεοικότος βε 

Αλλὰ ὁ διεϊζετοῖνηὸν αὐεβ»α διβλύπεερβαμήναδε λόνι "ἀγα τηρᾷ νδέ δέ ὁτιαρ 
σε ἰιὼσ' λέγονσι ὃν φδιλ' Καλδωκν ΓΗμ πρδγῇσ, ἕὼς αὖ ρει 
ὃ λόγοσι πρὶ αὐτου 'Ῥώσω 

ὡς ἐγὼ βαἰγλωρέκα! οὐκοαθεμ λέ μον λίθοις ὡς ρ αόνθ. ὀξυ κοὺ οδμυιν 

Ε πἰκωποσ'. αὐπὶ 

“τὸ δ) ἀνιὼς κὠμαυτικδοῶν, 

ἐ-αἰωκυ τοῖς. ναυτικ οἰδὲ οἱ“ 

θέ οι ἃ προσέλονεσ' [ 

γῆν τιϊιϑ.. "ἢ ὁμωνυμ' λέ 

᾿ξισ ζ Δ ἀξόμερον 5.) [ρβοινίεσ εἰσὶν ἐπήρεῖμοι ἀδμιοποσὲν ἐπα ἔφν, μιναντά Θ᾽. 53, Φέ- 

Ρυς. κυ πη τοι φουσ ἁλαξὰ ἱκ δ] 4ν δωιρα μϑμι ἤγοιω κω πήᾳ;. ἵ γα μή τοτεστοὶ “τῶσιν. εἰ ϑγὼ 

σι αὶ σικόλο ποῤστινοις ἐ εγικ ρυ 4ν ον τοῖ!σ' α μ-πέλοισ' ἵνα μυδεὶσ' ο ἀυλσβομῆς το δυχερῶσ' κα- 

κέργι ἐπειδὰ οὖν προξῖπε σκόλοψ φζοιν, εὐ τοῖσ' ἀπξμππειο ,,ὀἰιότοος ἐ πήγε γκε τον». ἵνρς, 

μηϊείτι πιιτῶσιτὸς ἐμὰς αμ“αἰλουσ. Παλλίωδαδιε οὐ πα ὁλίωεισ δι μισ ιφλαή ἐκῆςἀνθρίσπερ 

παϑνηῷ βολοῤϑῥῳ πυραννέῖν, Ων ἀϑίωίοις ἀμιινομδίοις αὐτὸν, τόλεμιος σιυνεςη. συγ ἐοα εὐ 

δὲν ἡ λέξις. Ὁ ΠΣ ὁλέκλερονλ, “πὠολλίω ἰαδε εὐπήλλαικ τα ΠῚ ὁ ἰὠνριότησφλσγανοίας. δέον 7)6- 

“πεῖν ζντεῖν “ὀναϑόθρα κυβλέπειν πορλλίωμ ἐγ, γυτέσιγγοναῖον, ὦπεποιλλίωα δε δὲ εἰπεῖν βούλε 

λῶ, »» τοὐβιμὸ ὁμοίωσ' δ ακδιϑουὶ ἤαχίωσ ἔ ἐλχεῖν πρὸσηλε ασείσοὶ ὅνον λαικεδίειμιονι οἹσ᾽ οὺς “ποῖ 

λαιπρθλ πεισίορα τον βντύραννον. ἀν, κασιιυερήσοι μῶν ἐνπτολλίωᾳ τίωμα α χθν. μὐμνη)δέτουηυ, 

δ᾿ αὐδροτίων. δ. ἀριςοτίλησεἐφαθίω ρέων “πολιτείᾳ «ΑἹ λλωσ. που ϑλίωκδμι ̓φιάή πῆς. ψῷ )δὲ δὲ 
τὸν ΧΩ ἐονο ΧΡ συ οὐᾷαν “το Ρ᾽ ἐσ Ἂπ' γι ἀρῶ} ἢ ἀπὸτοβά 2λφν λι (βοις.θελ 4 36 ὀπῶν, ὅτι διέ; 

ζυτεῖν ρδήνμως λιϑολφὺς εἰν αὐτόγ. Ἑμσλέμιωλίροι ἱκορειϑεΐίω. ϑυκ τιίεισ' ς ἐγαλι ψεση 

τύχομν ῥὶμπλόμιω νει γυδἐμιανσλῶ. ὃ ὀχξίαναι δ ππλασιαισμὰ (ὐκλιται. ἀφοῦ τι πὸ 

ἐμναίτσλημι «ἀτὴ ὁ γ,ν»υ ἀμ πιμπαλζσημυχριδὶ, λὶ μϑβοσ' δόρμο. Ψ λ,ἑπέρᾳῆγαι νώΓ ἀφ οὕ 
ὀσληοώς ἀπὸ το νῷ νήθω. ἀπὸ δάστο) βπάφν πλόμίω, ὡς ἀπσοδλὺ βλόμωρ ὅ ὀσουτες Ρ. "δῷ 

γίρκι Ρβλειο. Εὐφεμῶτε τού» δυκομόπολισ' μιξλλωνηιδρ ϑυσίαν φινῖ. ἐψίς γοϑιώ Ἰθοσ. 

ὧυ τοσαὺ τός ζξην δγφχον μιϑμνοεοἱδλιοὶ ἀὐ λον 

Σίγα: στ σ.ἰπτοὺ ὕρδτούτῳ δυσχεροιίνοσι δγανκφ)γχοιλεπῶσι “τί 5 μὸρ "ϑρίωϊν ἐσπποίασειν͵ ἀλλὰ το 

ϑυσίασ' ἱωλτελέ!. Οὐγσ αὐτόσ ιν ὃ ὃ“ ζ»του᾿ μῶν. “ὀσ)στυναυτινλό πν ὑπιφούγϑαοϑς ἄν σησιμέις 

Μετοι Τρ οπῆσ' ἀλμᾷ ανξεβαμού μ΄. Α᾿ λλά φῇ τὰ σῶσ΄. πρὶ ὁλίων χεόνον ὑποσεἰλαύϑοι ἐβούλορ 
Τοῦ" Ἵναμδπρο ἵ δέ μᾶνο ὁασονδοζφόρος φύσι οἰλὰ δωιρηϑῶσιψοιυπὰν “(! ρω σούοϑζ. “τοι αὐ τουιῇ σοενκμρι 

ὀδυσσέν: πρὸς δγομεύφᾳ “Πα κελαίσεισ. ἀλλ᾽ «ὦ ῥϑμμὶν πρῶτω "ἥγιξελθῶν πεδίοιο τυτθὸν ἔπει 

τῶ δεϊουτὸν ἐπὶ [βαυτεσ' ὑλοι μῶν. 

δ 



ἄριςυφ οἶνους 

Γ ρόιϑ οἷς πρόϑεν. Χίτὼ Ἐκατοδῶμ' ϑυσωνὴϑ αὐὲς ὡρϊοικζξῳ χα, 
ἐὴ δγονυσίων ἑορτίω νὰ 

“τοῖς ἀθίωοίλοις "αἱ ἐ οὐγλρεῖσ' Δι Ἔυφυμέι
τε μφυμέιπι: 

“ρον υὼν φόρουγ. (ῷ ὁ ̓  Ρ ιρογβῶ σ΄ ηδπροςϑεν ὀλίγον ἢ ἱκανιφφόρορ»"ς 

ἐκ χευσο. πεππριηβᾶμαι τὸ ξανθι δίς νῷ αλλδν ὀρθὸν οβσοίτώ: 

κανα φῶ τὰσάδηχὰ ἃ ΜέϊΚαταθ ουὅ ηὦ κανν ὠ ϑύπετερ ἵν ἄπσαι ρβωμιθα. 
δπίντων ἐπίδεσιν 4 σλλ δὲ 

μῦτα ἱκορωμίδοσ' ὅτι εἰσιᾶ Θυ: (μῆτερ: αὐα
ῖδυσ ϑῴρο τίω ἐτν ἐρυσέμο 

δὶν οἱ ὑποκθντολνὴ εἰσιν ἰαμ ἴ ν Ἔτρϑ᾽ καετούλίο ἢ Ῥὺ λα τῆρος πουπουΐ 

δθα. δἰ τῆι τὸρ Δι" Καλμῥμδκαλόνγίρ ὦ δόμυσι δέασοτοι, 

Φαλλόν. φαλλὴσ Ἐπ χιριημιεψω όσοι πέσε τὰ ρφρμηπὴμ ἐμὲ 
ὑπλμεκεσι ἱχονς οὐ Ὅν διὸ ρω 

͵ 

σ'ετινον εὐδοιον “ζνρτω Ρέμψαντα "σὰ θυ σοίν τοί ἐμετοῦ ὶ ΑΙ οἶκε ΝΗ, 

Αϑον ἡ σρῦτο δὲ ὃ Φαλλθὶ Α “θιγεῖν τυ Ὁ ρῶσ' τὸὸι ατχρονσ' δύον ὑσέοδι- 

δον σω,μιατείτιμυσή ΟΣ πα ρᾶσ ἀπαλλαι αι ᾧτοιτοὶς ασον δοὶ δέοι 
Θμογ- απ δέαυτο ἜρΡΚΑν 

αϑ τοιαῦτα λέγ) πήχισισ Καλώσξυρῳεγκν τὸσ Ὁ αιογτούτιδος:. 
ἀμ δῆ ἐλινθήρων, ἀλϑιβρι ΜυνΑ .} ̓ὥθυλιτερ δσως ηὸ κανῦν καλῆκα λῶς 

ἢ πέλις ὀδβοιωτίασ, λαβὺν Οὐ σελ, βλεππονσοιθν μῷ ῥοφοίγον"οὐσ' μορκοίομοῦ 
-τοδγονύσου τοὶ ἰγολμμαιτοι 

ἡκερθσ' πίω ἀ-Πιοίω. ο δὲ 

ἀπ μκόῖ, οὐι, ἐδέξαντο μετωτιμσ “ὀρθεόνικλλῆκ ἀμιϑῖχ αὐηβὶσ' ποῦ τοὶ βουλϑυσει μϑροιό, ἀπίβη 

μίω ἦσιντοσ' ὃ τοϑεῦ ὐσος κατέσικν ψορεῖσ “τοιάδ γα ϑρανάρ᾽ “ὦ διειμὸν, αὐημεςὸν ἷν ὡς δέανπέ! 

πονπρ δ γἰωνόσον " ρϑῆ ὼ ϑοολδμεν πεῖσις Ἀκαὶ ανείας ἤα τέ ἐχφψισ οἰππεροζλνσαῳ θεω 
ρὰ μυποὶασον 

δᾷς. ὁ, ϑδ νποινελθόν τεσ, ἐφα σοὶν Ἰασιν ἀνι μιὀρνρτοιύντέωυ, ἀδγὰ ποίσεσ τιμλἀγοιον. τ “μεόμ οὐ πεῤοϑὲν 

τὲς ὅν Ὅις ̓ ΠῸλ μὴ ἢ οἰθηναῖοι, φαλλλε, ἰδγα πιιῤθεμοσίανκα τεσ οίασαμ. κυγυηριφἐ ἐρω᾽ ν ἸΝ ὑπ 

ΜΡ, μι σρνόῥϑραντογπτείϑους: ἴσως ἡ (Αὐτεποοίσων ϑέσα, αὐ! δϑεός. “ἢ ἡ δυβδ ὲ (Δάφροδέσι
α μεεἐξ- 

ανίςησι. Τοντουφ νὴ, ϑ λα , τἰυλείς ἑαυ: μόϑι, ὄῳτέβακ. χϑονπεσῶρ,ἀ φυήφυσι παῖδα. φαλλὸσὴ, 

πίθ.. ποιίζ4: ἡπρ τοκἢ "δαυϑν α οἰκυτος ὄνομα. κίγεῦὸ αὐξρλοιονξα φάγε "ο δδωνδῖ, πὐδαυϑίας 

ἐσὶὴ ἃ ο»τῇ βκω μον, κοι ται. ξανεν, πεν σωρδι τσ θ.. Ἅτας" Τὴν ἐτυύρισιν. “ἠζωμανρνσν. εἰ “ον Ἱ 

τ ̓ἀρυοὗ. ἰιαϑοΐ (ὃ ὡς ΣΝ, ὀμόμα! ἐςιὴ ἡ ϑυχύ τοοὶ σϑομ Δ πεπαιφαυ ϑῥῳ ἁρμόζον, μϑὴ!β 

ἀριϑοικι [ανσκ δἤηλιιαμῳ εὖ χε, ἁγνὸ δ πλονόμαι νμη ἡρυσιν ἥν ἐκώλλεσε γπρὰηβοναυτῇ, « ἐρυ 

ἔρτειν λέομι ἣ ) υἴνηρνσιν πῖν ὑ τα ραοσον. ἔτ ὴ ἐλεγομ, τίωάθα ῥΦ “δ σίασιν ̓ἀφίμμᾳ,. 

ὡς διομξα βαϑχοισ. "δι αὐπέπεϑν μεσοισ' ὕσρυσ. ἜΣ ̓ λα πῆρ. ὁ λατῆ ἐρλπλακαγτῶδες πί
μμα -σλα 

“τὐ.ὦϑον ὦ κἡ ἐσποννμία, ΕΣ “ταῖϊσ' χερσὶ ἐλαύνεοϑεμεὶσ πιχοὺς λα τῆρ ὅν ἰῷ πίμματῖ ἃ ᾿κιὴ 

ἄρτοιτσλα τὺφονφνς ἔτνος ἐτίϑεσοεννὴ πφ οσηγομἘρδ; βωμῷ. ἐλατὸρ δὲπῶνν πλατύ. ἐσὶ ὃ δ λαγαρώ 

δος νἦγα ῥλαχιρ «ὦ σελανοι μάφορι “π|.». Θυμέροφαγον ἡτονώγφονκ αὶ δῷ ἐλονέριον. ἐπτῦ 
᾿ 

ρόσον δἱοναϊγρῷ ὦ δαφ ξονπεό, ἀφελέσεροκδ ὑρλφκ ἐσε ρον" ) ἡυμερ' οἰάγρογνί), ες ) ἡ Δτοῦ πα 

γρ}0ν Φυῦν. ἢ πικρὸν κϑὸ δριμν κα τα ἐφθῥών. δριμὺ ΧΩ Ὕ φυτὸν. οἱ ὃ αὐτὸ “το ββιμὴ κῷ 

Ἱλαρύν. “ινὶσ: ἡ ρου μῳ ““ϑαλησιομιὶ Ἡ ἡ ἀπιλόμ. δύ. κομιμῶς δὲ ἐπμξο. 

[αλασι. 



Αἰ χιρμῖο" 
ὀνγσ οδδυ σὲν κιβκπϑ ήσωοι! ἤελάν, Γαλᾶς αὐτῆτο ποῆδασ δρι7 
Σοῦ ὃ μυδεν οΥ βῶρ,ἐπερδαν! θρθροσ' ἢ πέσον : »ῇ 
Π ρ ρα ἐκάντῷ᾽ ἵἈῳ φυλείῆεθω, ἡρὰ ὅνα- γουλεἰνφαύαι, ἐϊωποιήσεντοιι 

, Μόήγισ λαϑωνσου περι 715 Ἴγ» τῶχαυ σία πποῦδας νεανίασ'. 

διά ξανϑέκ σῶν ἵν 2" σ)ν ὃ ὀρθοσίνετίου ἐπεσίρὶ ὀρέρθυἡ. “ϑόσψρφ 
ὀφαλλ ὃσ' ὀῤόπεϑι (δὶ κανηφύ (2. ἐἈνΆν ΝΣ πμαθος 

Ἑχοῤδθέκολουθών͵ ἄσομοι ἀὀφαλλικόν ̓ πί; Ἡνεοῦς. 
Συλ ̓ὠζύμαι ϑεοῦμιηρ σοτίγους προ κ Πρύσβεωνν ὧσ κε οχλ πομ 
Φαλῆς ἐτοέρε βαλεῖν Ὄπ δὴν 
Ξύγκωμωμυκησερι πλοίνη Ῥᾷν φνλέῆᾳ. 
ΤΈμοι λυ πστοι δερακο» . Οροὸς ὦ ὑκπέοσ' . οὐμῖν δεν ὁ 

ἔκ τωσέτεν ἀρ σεζπον ἐς’ | φαλλὺσ καταλοτέθυβα- 

ἸΤονδῷ μον ἐλθὼν ἄημεν οδ' "πῦπὶ το κλαα 

ΡῪ σχον δοὺς 577Ό!1 ησϑί (ϑροσ μου" κακεμφα ει ὃ ὀφαι ἐς: 

Τῷ πρατμαχώντι μα μαλῶρ β } πϑὴ Ἀέμησιψ το οὔὐ-- 
Καὶ λα μεέγων εἰπώλλει εἶς. διιουυρὴ τού τοδὲ πούίζέκω 
Πογλῶρ ψεῦτν ἥδγον να, λῆς Φευλίσ,, ἌΣΙΑ ΣΥΤΤΝ 
εὐ Κβρη σῶν ὅν "ρύνϑῶρι κἢν υ λυ βομ ϑόνου. Αἰσυμερὴ φαλλι - 

[εόν. ἄσματαλέηἢ φαλ- 
“ὦ τοὺ Κρ  φαλλῳ ἀδόμᾶραι μέλ». Ἰκιδὲ ὡς δγόρυσιν ἢ ἡ ἐσ ἀλλ “καρπόν. Φαλῆς « ὑτάρε. δ᾿ - 

πλνιρὺμίλθ'. οὔ καὶ γῶ τοι τἰϑίοδος ὁ ᾿ τῇ "ἰιοπὸ κωλων ιζ΄ τὸ ὑπυκριτον" ἡ’ πρῶτα λμέσιν ἡ ἐν 
εἰς ϑέσειϊαμβικὰ δὲ Μυτρα. εκ α το ἔλεκτα μὰ Ρ' “»Ῥ ̓  γι »ἴκαυταὰ ἐλνίοτρκόμ. “τὸ ὴ ἄλλας κα το Ἄηκ τε 
μά. ἐπι ασωβάμως δὲ ὀφαλῖσ' αὐαργωτέον ὡσ' ἑ μή: οὕπωσ' ὃ ) “ἢ "κοι. δα σϊνριόῦσι δραφυ γι, 
ὁδαῦφωλι, ἀιατοα νὴ οὐφ4.οἱ οὕτως σώφρων ἐφ σοοτο. ὡὥσπῃ δόμα Ρ ̓ γμκοσε ἱκαιταὶ παληξιν ν πῇῷ 
Φυγ" οὐ ταίραναυ τῆς ἐζησερ ἀήρ αν ε κφυζαύώπωνι φόβου ἰκρυθννπες, ἕται (5. οὗ τωχεϑὅπκων 

μιυϊεὺσ' ἐκδιῳλαβὼν τοὺς ἀφορμάς, διονυσῳτὶ φαλ ἑτοῦρον ἐν γ Ἰφησῖν. «ἀκόλουθα ὸ δγ ὀνιυσία κ οἱ 
: “ποτ φρυσίσιᾳ ἩΡτυρθ) ἡμῶν ΓᾺ δἰθιαίδισ. ὃ δὰ δον ιϑουσ' ,ὄσιχε εδακ λεῖον πεσών. Νόυκτοισε 

οιτπολωδετεοὶ οἰκεία ςο τίθησι φωνὰσ ψυχιανᾳ μϑῤμϑ ἡδεμεθυούση. ὁδί ςἰωὴ Γ σιιυϑεσιν «Ὁ τώνυκ το 
"ἰϑ τολαύα πε, δ τϑ  πρόϑεσισ' ὦ ἀργοίσοιτο. Μωλῳ δυο ὸ τ ἐκεϑυδομττουσ' γνεσϑοιι πρὶ τὼ ἀφ ῥυδήσιας,. 
δε ὀνοᾷν, ὅτι τοῦτοι 2 ἀχὺς ογβλασδεμί ᾳλέγ) δ οιχέο. “π͵θ!δὲ ραροί. ἀλλά πρὸς δ), α χιυσινριὶ λα 
ρότίτοφα Ἵλδ. ὡς (Ὁ ἥρόμέρῳ πρόσδιαϑει σιν ᾧν χας ἃ β μ Ρ Υ ρογλοιν. ἕκ πρδπειπροσεῖπον. ἕκ 
» ὃ ( λοιπὶ (γσ' ἀφοῦ σόλυμοοσ' ἀθίμμοίδοισ' πρὸς πελοτηνννοίασ σιινίσῃ. ΤΗΝ ὴ ἵφι" τίωκώμίω. 
ἀχ ὁσ ξόμέρῳ δβ' ἐρυγθῆθ᾽. Καΐλαμωχον. ὁλωμαχοσ οὕπτες ἀθίω οἷν, ϑρατευγὸσ' ἧὸσ ξονοζφω 
ν4.ὃν στεώς. σικελίαν ἑπλὸ ὦ οἱ ἀϑίωυἔξοιε χεερογάνεσαν: ιὦ ἡμιεποὶ ἀλκιβιανδυν γικ ἐπ ὑσ ι ἰσορέν θου 
ἰωνδίφισ' ς᾽. “ὧν ) Φιλοπύλεμ᾽ 5 σΎς.: Αραδ λυ ὍΣ αὐτὶ τονὼ ὡραίανχὴ ἀϊιμοδαν ὦ "ρα ὼ ̓ ἀκ μη. κοὰ 
ὡριάλον Φαὴν οἱ ἱβαγιωοὶ δακμάζομ. “κοινὰ ἢ ἣ χοῦ τοι αὐτοῦ ὀνόμᾷ. ὑρις ἡ μᾷ ρκδον κόρῃ. ιὧσ' ονσῖϊω 
τωλϑῦσιν αὐτὸσ ἡ ἢ ἡ λέξισ᾽ ἀπύδεκτος. Ψ 



Αἰοιξοφαίνους 

Ἰιὼ σρνμοσν ἢ "ρᾷ αν Τάφερυμο οἷο ρουθραῆσυ ἐ (τῶ φιλλέως». 
τοικοινῶς ϑουλίω.Ἀ λοὗτως ΕΠ ' 

; «σὴν Λα θόμ τοῦ ρου ΤΟΝ εἰ, - 
ἱαλου μϑρίω »τάυίκ ἐρᾷς Μ ἰῇ βό ΜΡ ζμ : 

ἈΉΝ, ὡστέωἀαλφρνήασ οι Βαλόντα μα αὐτου λυ Τί σ᾽ω . 

πα λαγομι Φελλδις ἡτλε Φαλήσ' φαλις: 

τν ἀἥικουτουδ πεφωδεισ' Ἑανμεϑὴ μώμ ξυμπήμ ὁ ὑκκρανπο 89. 
Ψ « ͵ ᾿ 

297 υδοιτινεσ καὶ τοϑονῶνο 

σ᾽ πεξώδεις ὑρλπολῆς δὲ, Ἑωθεν ὀρίωησ ξοφησείσ' Ἡύβλιον» 

ὀλίγεν ὕγρισι ἡν. μέμψεται Η Λδασὶ σἐν ζω Φειμέ λῳ Κρε μέσῳ οι! 
οι ὠὐρεφύλοις τοζφεάλεως, Χοιύυ τοσ' οὐὐπτός 5:1 ν οὗν. 
ΕΝ “ὁπιύροσ φε ϑλθυσὅτω Βάλλε-Θαὐειβοίλλε αὐ 

καλοῦ μη. Μέσην λα ἘΣ ἘΝ ΤΥΟ ι 

βόνέλρανται οροιθέσεικιν Γ' αϑενπτοόε ΡΙΚΡΕΝΙ ᾿ 

λατρ αἰ σίρ! ὑμα: ὧν τὸ Οὺυ βακἕκ- αὖ οὐβαλές- 

δύοϊαμέικὰ δ μυτρα ὃ ΔῊ ραῤκλς. τουτὴ ΤΙ δ τῆν χύτραν σου 'ψετε; 
ἐν μμιονόμμ Τρ). Καταγ)ὰρ : 

Ἶ 

τῖσαι. αὐτο ̓ ] Ὁ δ᾽μόρηπ Χδισε ὶ δι οὖν καιπουλβύσο μδῳ ὦμιαράκεφαλι 

αὖ; πγίρτον βα. λῶν ὅ)γα Δι Α "Τὴ γρί οκσ' αὐ γήασ' ὥ ̓χὰ ῥνέων γεραδχουχρι» 

μυθίσοαι. γώρπκως δέ ποις ; ΟΥ̓" 

ἂν Ἀοτοὸρ ἡμαπρόσκανρν ᾿ 

ς ἵνα ἀπο ἘΠ Ἡχέρτον “μυῤι πεσλασμοβον. οὐ ἃ ποίντωσ' σωνουσιαυσεειβα λον απο ποι ρτίσροι. 

γέγαιρτα ἡτὰ «ἧς τ ̓ αφυλ δασρι δι. ὴ αὐτὶ τογδειινουσιαυστεῖ. γήγα. ργΡ ὸ Υ̓ αὐδοὶον. ἢ καπαθλι 

ἡατα πο μεπο φορᾶς ἢ: πὶ πγίρτ ̓̓  κιραιππόλησ. ἢ "δ ὁ ἑωθινοῦ μέον »κεραιστείλν καλθτοι. εΔάηληδε 

φὴς οἰνοπσοσί. Ἐν ρλφεψωλω Ὀε ἰαπήλῳ - φέψαλοι γοίρέσιν ο᾽ παινθὰρ ὡς κα! Ὥδιλοι. ἀ2λ οὐ δὲ 

ῖ μοιχῳκαταλίλφη “,Φε ῥαλιξα ἥναά ἀρλιλόχο) ἱκῶταινπυροσ': ὴ  ἰὠαὐϊφεψαλνξ: δὰ δὲ 

ὁ μὐλάϑοιι ἀασίδὺ σθρίωες ἡϑυοιὀμεσί φνοφελαλῳ κρεμήσί) ἡ ̓  ἀασίσ. ἡγὰ δ λσιό λεῖον. ὦϑις 

κιυπηδολι μ ὐπὸ καπνὸ ἰκα ταθᾶοικοὼ τι δά πὴ αὶ ασίδοσ' δυπηδιυλίουλέτ' "ὁ πουγιλπϑ) ἀχρίσων 

ἐυλύμωτ' τού τέων ὑξιωεγει ετὸ “"ὠμίω ἡ ὁποιητὴς ὀπῶν. ἐνπυρὶ ὃ ἡ βουλαήτε γγοοϊα τομιόεου πον 
ὅρων. «πϑιὴ ὅσλυν ἀπλμελϑαξιπμῆ, ρυραντίον ὑμίωον. ἐκίκασπνξ κα τίθεϊ᾽ ἐπελουίε τηροῦσιν ἐμ 

“4.1 ρα ωλής, ξαυὸ ὑμήλίροισ ὑπὸ τολο 5 5 ὁδικαμόπελισ ὸς ἀλ εξίκακον ὃ γ᾽ ὑρακλίακαλϑ,παὶ 

ψυὴ κινδγλωτα. “ἶμ κεφαλὴ αὐηρε «φροντιρῶν. Φλ χὐδασ προμοῦ μϑομ ἢ Ἑὸ ἔγιθ: ἰώ. Ὡ δ 

συν! "δόη,ἃ μονα ρίθυἰιχςῇ) ΨΑΙΝ α«δὲᾳ ιὐὲνὰ αν. χων τέιϑά ασί δα ἴκ φτοσωυπετρι μμέδ. 

οὐ τλιασίν: ἢ Δ τῷ Ἰροκλάς φωμι. “ἅτοσ' 3) δ θεὸν ἀσὶαλιενοἰανἐκαλέι πος ἀλ εξίκωι θ᾽ χα 

δειφὰ πρέοχσσιν. Η ρα νκλφσ' 6) πολῆ ει ἀττω ἐ-πῇ) δυὰσ μονοσφοικ". «ἀμοιδάϊα τὰς πῆρ ιὐϑουδὴ ὕχενσο, : 

δυκαίιολυσ. ἽΝ σἰγωνδύωξοχα 'κῶν τετραμέβωνν κατωλείωτικῦν: κι κὩΧ' πιῶν τονδὶ μὰν εἰχρυφὸ 

ὑποκ ουτὰσ λέγφ τοὶ , κῶλα δ χορῦσ. "πρώ τισ' Ἴοίνιω ὄν ον » ἐϊιθέσει ΧΡΊ δ συνηρῖσ λοθικδισ. ὦ πᾷ 

δὸ ΧΑ συζυπαν(δταίω νασβει ασ(ἃ δγαίρεσιψ. δ} δικωλῳτούτῳ ῬΑ ὑπρωγρ ΤᾺ ἀνρλεσ' ἄρα 

σὸν ὑλικαηένδειλανθρακ ἔα. ων ἢ ἢ γἂ δουτέρασ, οὕγοιἸσανρρι μοι: [πῇ 3 τὶς. ΚΑΜΕΜΟ: τίχοσθο 

χαιθ) ὅδε. αὐτὶ σεΐας,αἰπίαις. κοὰςν εἰσ’ ϑέσευτοῦ λονπεὶβι λοις" πριίωψι κὰδ, Ρ Ρ ἰυϑμα. 

(ὐμιφάκεφαλιὲ ἐκ “τοὐπιμον κου με γης τῷ σώμιατοσ, δειλοὶ ὃν εὔδρα ἄγαταλισίος ὃ ὁμήρω: π- 

ίω γα ἱεφαλίω.κοὺ “ἰδαθιμοϑίνᾳ ταῦτ ιλεγσ μιαφὰκεφαλή. 
᾿χώσμδρ 



ΓΎΗ  Ὁ τὰ ὦ ὐὐὰνὰ ὐππυτυν ν  ΆΝ, το  ε 

ΑΔ ΟΕ ο τῷ 

Αχίῤνυς 
εὐ ΣΤΡΟΦΗ ΚΩ͂ ΛΩΝ. - Χ ειμϑυτεῖσ Αἰϑοισ. τοιῶτο 

ΓΝ ὁμιριίον. λαΐρον. Ὧοσϑ 
Τῦτίρωτάσ, αὐαλν Σ χυνγε ΕἸ Δ ὁδελυρῦσ' χατῦραοῤ δ αὐὴ μετιν 
Ὡπροδύτα φλυσαηρί δτ- ππρίκσεμ. ἀλέξανάρθ᾽ μϑϑ 

ὀστισ ἡμῶν μόνος ὁ οΥϑς ον, ἄξιο, δ ρλίνωῳ λακι 
" εἰμ βεγίας ἐραιϑὰσ “Ὡ Σ πεησεῖ Αϑιρς, ἐἰπεδύα. ι9) δῆνυμι φυρᾷφιτα εἰ 

Σαιπρῦσι ἐμὰ ἐπδλεπν ς δος Ὡτοσ ὃ ὀρίνες ἐράξεατὲ 

διὰ τ δίων ἐασεισείμιίω, οὐκ! ἴσιγ «δυό Χ κζσοτο γαρίφιι πρτριδοσι, 
; ΣΤΡΟΦΗ ἙΤΈΡΑ ΚΩ͂Λ ΩΝ, Η᾿- ᾿'Μιδχμώσ' πρὶ νγικούσηπε. . 

μεγοιλοζφρόνως κϑὺ δεν 
ΟΧΟΣ οὔξκυίσο κί; ἀπ ῶ ου " ἄϑαυτει παρ Ὃν ϑαναπᾷν: 

Κατοίσι χύσομϑῳ ταῖς Ἅι [θοισ' ἀλλλπρῶχῃ ἀπείνάξιδος 
“ 

Μυδαμῖ, πρὶνὰν ἀκσητί, οἱ Ὰ ̓ἀηῤκοιδᾷ γοὐϑ οὶ ηϑτίάποιαν ἐαν ὁ δήϊον. 

Ουκα αι σὺ ΝΑ . Οὐΐμ ανα φίσομμοιι. ὅτι ιτινδοὶ 
αὐ βίσομιο, ὁσ' ἑκφυ 

Μὲ δὲ λὲα δὴ σὺ λόγοῃ , δον γομίφουσιν ἐχενσούτοδὲ 

ὡς μιεμιεσᾷ κοΐσε κλέ . εὐξρδδεμοιθίνας οἴδκα- 

Ωμοδ ἔτι μα λλονοδρ ς πὰτι μα ρούγιδ. οὐδιᾶν μό 

Γὼ κωτοίτεμεὶ τοῖσιν ἱππεῦ σήτοτι γὴν αὐεξομαι ον ἑαδ κατα 
“πμω. ονταῖ ϑοιππεύλιᾳ “π᾿ 

Ἑφςκατ ματα ΩΣ δὲ ποτὲσῦ ἀ τάμε» 
Σοὕδέγω λόγου λέφομτος ἀκα κῦσομ τμακβ. Ξοσκ ϊανοζτιπρὸ ἐτίωυβα 

ὀςγσ ἐασείσῳ λα δῶμ «οἰλλὰ τιμὼ ,ρήσομοιν" πίσιν τοὐπαρτετέμινφ ῥνκλίω 
! 

Δι. τοϑ οἱ χοὺσ αϑὲ λοίκωμ αε ἐκαγρ δῶν ἐρέσσιτε ἔν αον μάνας Α 
τῷ »δέμῶν αυονοϊῶν, ἀἰκούσοιτεβικαὶς ἐασφροίμι «ὑταῦϑοιηβ πές ἔριοβτο 

Χο ὡσδέν ̓καλλλέπι καῖ ὄπερ ἑασεὶ (συ ἰπαϑ, αὐγι' μεβπὸ κῶλον “κατ 

ὄι σήν ὅτι φωμὸς,οὕτι “ἰς"ςὖ9᾽ δρκ ος μϑῳ "4. τύματω δε, δέρματατε 
να ε ἰγυράνρλσκληρων. ἅπῷ 

Ὑγὴς σανόκλὶ ἐμὰ Ω “τοῖς ἄλ 

λοι; ὑποδέμασιν ὑποξαὺ ῶ. εκ όαδὲ " ἐ ἀπειλλητίτο ἢ ἰιλέωνοσι υ βσυδέψισ' δροὺ τισι ὁ δὲ σοῖς 

ὑπππευσινίὦ τισ' ἴχ ρα πρὸσ' κλίωνα δα φλάρ χῆσ δεδίλωκε. κι Φιλωτοιδὶ πε τδγαηού το Ὁ Ργ9}. 

Σ᾿ δέ γυλύγουσ λέγονγς. ἕπῇ τῇ δυὼ δὴ δὲ σιχονὸ ὃ Ὑἰσ μϑλεσιν δι ἰθουσ' ὑπποῦγον σιν: ὁπέρίβιτετρω- 
μέτρον Ποχαὶ κὸν κατοωυληκπιίεῦν. οὐ λέγουσι, δὲ ὅπ “κυ ἐϑῴμακ ροὺςοὐπῃ οἠσημιαιν ἀκ οὔσε μια διὰ 

»" “δὰ συμ: “λεγοῤθῥεσ. ἀδὰ ὁ τι ππώντες οἱ λόγοι μακροϊπεφυκασι ἰμρινό λϑρρι ποθ᾿ πράϑι Ρ̓ 

ὀπέπρακ ται. Τῶυνδμων απυγσῶν. “λενπειή ἴθι οὐ βούλ ἐτο Κὴ αὐηρυὸ ὅδ᾽ λακύδα μον ἴων 
μνεμονθύφν. διὰ “δονθυμου νους τὸ ὑπο ν᾽ ᾿γηδοιμδμα ρήλωι καϑὲ οί οϑῖ. Οντε ““: ει. οἶδ᾽ 

8 ὅρκθ ὶ ὑϑιάπσίᾳ γυρδιεβἀλλογηρὸ λαίκεσῖει μονιουρϑ θύοι “αἴδὰς οὐαϑέρομω χι- ασείρτησ' φῴοικοι 

δὐλιαβουλθν τήρια βία δὶ Ἢ ὑγελέμαπον "ἤβαξασίασ προσίρειον αὐτο σ΄. οἱ συυνθίμς αἱ δὰτρι 
ἱ ὧν πελέντοα. ελόγωψει ρω γῶν. λόγων αϑρ.οιον δὲ γίκωμν ἀρὴν δ διὰ δρογβυμέις ϑυσιῶν. Ρ᾽ 

ἢ ὑπειδδιὶ “αίτεις δ) ἀξ δεξιῶν ἡνοῖ) οι. ὁμαρθδεβιε ἐσ ἐπέπι μι. 

1 ἢ 



Αριφοζανους 

Οἵἷδὲ πδρυτουὶλοκωνας. πὰ δυο δῦ για τοὺς; λοίκωμας οἷς εἴταν ἐγκόμεθα, ὃ 

νυδορυν τὴ πεθαρ ρικώῶ ὧν “τίν νἤ ΆΣΩΝ 
ἐωιέγείυτο τῷ ὑπαρα χαπάντω ὄμτον ἡμῖν αὐτῖσε πῶντρ γματ 

Αἰ οὐ καὶ χὐπτοβονοὐδι ΧοιΟυχέπαν Τῶν ὦσαν οὔργε; ταῦτα δὰ ἡ τολμιολεῖ᾽ 

κὐλαβνθεοργοσου τοισύ πὶ Ἐμφανῶσ ὅδ πρὸς ἡμιᾶε, ἐἰ πἰύσουφ εἰσομους 

5 ὑλυρῶν ὀππώμ, ὁπιῦ μόν ΔιιΟυχέ ανέρ των δ χοἰ πώρτων αἰλλϊγῶ λέγωνοσε, 
ψὸν δικλδίκησειν ἡκούτου “σειν 

Ξ ΕΥ ὁπρὰ ον τοι σ' εἰσι ἴι" Πολλ ἂν εἰ πποφϑνουν μέκει ̓Αἰϑῶκφδκυ δμυδ: 

εϑοντανθδμαδι Χο Τοῦτο τοῦπτος, δάνορ Κδὴ.. οὶ πορα ξικαρόνον, 

Ὑ Ῥαβιιια ρδγοναὐξήσεικ ἐχη Εἰ σὺ τολμήσεις ὑπὶρ ἢ τρλεμίων ἡμῖν λε ἰγάν: 

τι ὀπαῶνποιν ἀξ καρ ΣΝ Σ διικάνε μὴ λέγω δύκαμανμ ἡ δα ζρο πλήθφ δυκῷ, 
ἔς: δ δειψόν; δ μὴ ἡ» ὅτωσ' ὅδ 

δεινογ. ὡσ' ὀζκρήν κὸ τας Ὑπὲρ ἐπιξιωσϑυλησω πὴν κυφαλίω ἔχωνελεῖ ̓ 

ρων τίμϑκι ὀόύαν. ὩΣ ἡ Χ,Ει τσέμοι τιφφόμεθα ἢ λιϑωνώδῳ μόπτοί," 

ΩΝ β' καρδίᾳ τὰ ράχν ἐμ ΜΗ ἀίιαταξανάν νὸν αδεῖραι του γηὀφοϊψικίβε 
ποιήσειορ αὐ γρύ τοαῦοι μι ἃ ᾿ τ ψὲ Υ 

ξὐλω φδεινότουποννομίζον» το οὖ μέλαις τὶσ ὦ μὲν αι ωψ εὐξζεσεμ 

εὖ. Καῦι μὴ λέπο δέκ οὐβο- δι υδάκύσεϑακ σειϑετιον ὥ ̓χάρνει 'δοω; ᾿ 

» τὸ ϑειψὸν βυπροςίο ρόσι Χρ. Ουκοκ σσύμεϑηδῇ “τοῦ Διὶ «διάναίε ἀραπείσομ. 

κόνεἐ πειδὴ οφατηγούται, χα, ἑξολοι μίω ἐὠκύσω»Διιμηδα μῶς ὦ ̓χερνι καῖ. 
κοὼ δμμιαι πὸ τοί τεσ, κωλυσ 

ταλφλορίωλεσ ἐγίνορτο. Χοιῶς τεθνήξων 497 νι γε’ Δι" δέξομαι δ εὐ ὰ τ {ὦ- 

Ὑπὸ ̓λξίωου. .ἀὐξίωθ, κα΄ Αντοιηρκπερῶ γεν μῶν ὕω, λωντρὐεφλλταγυν 

λων ὁ μαγφριμς (ρ΄ Φοξ χω γυμῶν ὁμήρ)σ ὅσ ἀφρσραξω λαβών. ο 
μθ΄ »ἐφ᾽ οὐτοὶκ ρία συγοιὺ 

Ἢ 

“ἥσσιν Μὴ ιμυπεξαίνήν Χοι βιπέμοι, τὸ τοὐτώ πειλέ! Ῥύτο
ι αὐάρες διικιότοο. Δ 

μὰ ἀχιλίθοιαι τὸν αὐ μοῦσ Τοῖς ἐχαρν "κοῖσν ὑμῶν, μῶν ἔχει τῷ, βϑενοῇ 

σείν »δοτεφονικοὺν αὐτρν 
4 

“ριβσοιιηὴ σώμα} δὲ ΓΝ δοὺς ὦ ΩΑ ἐρίων ὑϑμκὶ. δηεδῷ φοιννιε διὰ πεν ὡς ἀὶ ἱμαήειάριον 

τέλυς δέησιν ἐ ἐντῇ ζλαϊεασίαιμιον “πολιτείᾳ, χφλοϑοι λακευΐαι μομ!ουσ' Φονν ἰκἰδαρθ τουδὶ “Ὁ 

λέμε τοῦτο Αϑύ, ὅτι “ὁ φλχρία σα έρικὸν. τοῦ»: ἢ ὅτι ὁτραξώματος αἱ μια τῶδε ςΦχ 8: μα 

τος ρ υὑσεωσ' ἐϑὶ ζ4 ΥΓΩΝ ρονξν. “νοῦν ἐνφοινικ! δ), αὐτὸ τονε τα ξᾳ πλεμίωμ ἀπαδ τοῦ ̓φορίμαποσ 

διλω σειοναν εἰ ἐκ ὅτως. πε δφοινι χρίῶκι δὴ ὁ μαγφίωώαιι. δκιωφογικοβαφοὺσ εὐδύμαπος: δ. Ὁ 

ξαιψφορ "μὰ κρ δεμοθενᾳ κί τοι ον »ψκατεϊορίγου πρὶ φλτάρα πρεσβόας. ἐπούσασ τὶ κοὺ δώ. 

ἱμρυσούσησ' ἐμόνησ. θ᾽ Ἶ ̓ἠξαστὸν χ τωμὰδ οἰκ ἔτησ ξαίνᾳ (δὰ τώνω Ῥουπο Ἀλω δι 

Θυαμον 5 ὁ δ, αὐκεἶς αυμδῴθ αὐαξουτηδ' ὗ ἀπβΆν λφμιμβϑοςυψκωσ' αὑραξ ὃ ὅμι ἴκαυτοσ'. ενὰ 

καον. ασενθρ. ̓ δναἰουίιαυμόρθ’ αὖθ ράξ' ̓χεθιεῤτωσ: ὃ ὅπεν: ὑπελαῤοραϊιῶς ὁ εἰσίν οἰαγρυρνξίς: αὐτιϑ 

“τὸ πεῖν ὅνως σβεκαύνντε, ϑυμωλὼψ ἐπέζεσίν. Δ᾽ λέ ρνη δὼ “τί ὁ μερικίω ἄναφρασιν δλισι" 

κῶσ' Μιμθται: ὦ ἥδον αἰχαιῶν. εν; Ἀπ ἐλᾷ προφσενι για βϑμῷν ὄνομα ὃ ὁλονιὦ ἀχαρνίων ν “πεῖ 

δυδ. Αγτασ; κτενυΐ. [ταῦ τωυλέρᾳ τινὸς 5 βράλαιρνε ὡν ἀρπηάίσοισ κόφινον γρίντωγ,ῷ ῳ τονδὶ αὖ Ὡ 

ὀρακασ φ' ῥουσιν' ὃν βουλῇ 3φ4. δγοι χα σαιαϑοιι 'σκωηῖ 4ὴ του ἡ ἀχιρνέασ. ὡς αὐδραίιοκ αὖστες: 

πάη ὅν ραἰκώλουν, το θλσυυυθήνε σ᾽ δηδὺ ἰϑρα ὀψέ ἔχυρᾷ. Ἔνδὸν. 



. ὅδωι 

, " 

Αχερμᾷς. 

Τῶρ πὸ ῥὸν τὠνεΐοιν ὄρξατηὶ "5 ἡ τῷ οασὼῶ 

Δι Βαλλετ ̓ἀδόλειϑ᾽ ὁ ἰ γ “ουτορμὶ δ᾽ αφϑι ῥῶ. 

Εἰ σομιωδὲ ἡ μῶν πὐλθετν οὐδ ρώκωντλκήδε). 

Χονῶς ἀπσω λόμεϑ' δλαίριος δημότην ὁδ' ἐς ἐμόν. 

Αλλὼ μὴ ἢ δρασψνῦ ὃ μέλλφε. μηδιομὼς ὦ ὗ μηδαμκο 
Διοῶσ ἀποκτίνώ κεκραχβἐ γὼ ὴ ὅκ ἀκύσομαν . 

Χο“ Α΄“ πολᾶσ ἃ ῥα ηὸν ἥλιε καὶ τόν δ φιλαρθροικέα: 

διιδυδ᾽ ἐμ λὲ ϑυτος “ργίως ἐ κύσοι το 

Χο'Αλλὰ νῶλέγ ἔὔσοι δοκεῖ, τομ τίλαε 

Διαμμόν ιδμοιύ δν, ἡπι τῷ Ξύπῳ συΐ᾽ 5. λον - 

ὧσ τοῦς ηὐ λαρρκειόγου προδώσω “ποτί- 

ΔιΤοὺσ' νι μοιλίϑους χέμαζε πρώ ὀξεράάσοιτο 

Χοιδυνι Ἰσοιχκομεα, Καλσὺ κατείθε πτώλιν ηὁ Η ἐφ᾿. 

Δι: Αλϑ ὅπῶν μὴ γῆν Τί Θωσινἐ καῖε] αὐπουλίθοι . 

ΧΟΕκ σύσεύσυαι χαμᾶξ ̓οὐχδρῶσ σειόβῦμον, 

Α »λὰ μήμοι πρόφασιν. οὐ λλοὶ κατάϑου ηὃ βέλον- 

ὡς ὅδε γεσελεὺς ἄμα Τῇ “ῬΦΦ} με τοι» 

ἔνδνῶ θρξασ' ἀποκλέσεσ. δὰ 
σίωσ' δὲ ὁρξασ ἀῆϊκόὶ. ηὉ 

ῥϑῴτοι πτῖρ δ ρῳ « ἐραθον 

“ἶν μεγώλφποτα με ψιτ 
λῶσονὶὶ δὲ ἕρξασ δχοίωσά- 
ψαγνώσκομδρ,δτοινηὺ πρά 

3ασ δολομὴ ; μϑν ἀρὰν τρ- 

ξα σὰ περήσοτοσζα, θι «ων: 

“ἐδευλλ ὁ ὀρκτῖσ δασέωσ᾽ 

«ἢ ὁ διο,. Εἴσομῶν δὺ ((". 

ψ αθὸον ν αὐϑρουίωων προονισ 

νοχίν. ὀνῷασι “ποῦ δὼ ἀφοῦ 

ἣ«Ψὕ ἀχαρνεωνηπεννκωμικω 

τοῦτο «τοὺ δὲ μι γο λοι σπείθν, 
ὑπυπεζᾳ φλτραγῳ ὅϊας. 

ἐπεῖρι ὁτόλεφουζτὰν ῥα, 

γῳ δοποιὸν αἰοχύλον Ἱνα τὺ 

χεῖβτοῖες ὑλλυσισώωτερίν 
κῶν Ὁ τὸν ὀρέραν ἀλᾳ σνλοαι 9 

Ρύν. ἀγα τολήσιονδέτικρὶ ἐν 

τοῖς ϑδημοφοριαζάπεισ ἐ- 

“πο!πσεν. δ γοὺ ϑυριτοῖδον κα 

δσδημνοσϊλολοριαἰδαλθυδ 

μδνθ’ “πὰ γιυουμκῶν, ἀσνὶ ἃ ἑ πείσεις γωτινθ γμιυαμὶι δ, ὡσ' αὐ τ δ,. ον ἀπεκπεϊνοιβ»λ). 

ΩΣ δ ἄσομειμαντίτον ενασομιαιεὼ «ὡς κοὶ πεῖρ᾽ ὁμήρῳ. ἄσομωι εὔκεμ ̓ὁπυβείδεσ κρατερὸσ' δεομήδησ. 

Ο λάρκθ᾽ ἀνμότασ. “σλέηλατι ἰδ φ ἐνῶδες " ἡ ψιαϑώδες. εὐ ῷ φι ρουσιηριὶ αὐϑρακασ. 

Μιδαμῶσ ῶ ὁ μυδαμῶσ. τοι γα πτυσιωπῆσις καλῶται ἔχει ἡ ) “νὰ δεμιοϑένᾳ ὅμοιον. ἀλλ ῶτι εὖσε 

τίς προσειπεὺν,ὀρϑῶς, προσείσρι- Αἰολέες χραὰν "λικαῖνχοι τὸν λάρκομ ὴ ἐμὲ δυτογαῦτον ὅ- 

Διί διἀφϑυτολαφιου σφαγὴςιδν “σλιδ ἢ ἡ δ ψοιὶ Η ὅτι ̓ ἑτέραι αῇ ϑυασ᾽, ἡ αὐτισφέφου σοπῇϊ ἀἰσαὰ 

δεϑδοιϑρεὶς ἡ ἀρχϑ,ὁσ ἀποκ,τενὸ κέκραχϑε: “πἰλθλέλπρωώτησ ἢ ὅ ε προὐθσωσπτοτένφδι δὲ ὲ δευπίρασ' 
τῇ ζϑροφ' ἥνεται. Αλλανώλιε ὄσοι ἀρυρύποισιν αὐρ λέγφν μόνον Ἱνααφίὴν λαρίμον. 

πιτρβόπεισο᾽ ΤΥ Ὁ Τῷ Φόπῳ ὁ ῦ λακεδλαιμιόν θ. βίσονΦί λθλκ οὕτωσ. εἰ πετίσον Ὥρδ" 

ξὐπῳδίλον ἐββ πὶ λακεδχυμονίων. τὶ δέορικ ἐν, αὐτντονπσλ θωυπικ οὕ προίωέ ἡφιάπῆ “αὐτὰ τοὶ 

λαικεσιμιμογίων. Ῥ δμισιονη ἀρὰ τ »τοριδνρρ πρύτῳ ΤΥ Φιλιππὶ κῶγ. ἀλλὰ μὴντέγα παΐωνα 

ὠἁ ἰδλυριόν. Εζερωσοπε: αντὴτολέϊικι ονεὶσουτεζιι μά δλυτεά ἀπρ Ρ Ἵψατε “πέπαοι ) δὲ ἡ ἡ λέξι. δὲ 

Φλίρασ γρυπίσιφα, γῆσ. Οὐ», ἴσαι χομαί. «ἰκω μῳ δεῖ Ο δια σὐρᾷ. τουδὶ ἀϑίυυμδουσ', ὡς μπὰ Ν 

δέος δε πτρλίως πανοίδμεό.Α᾿ Ἀλὰϊια τοίου ἐίλθ᾽. σημφωπίον. στιὰ ἀθϊξέφους ω βίλισ στίρ4-- 

ἴικ. "οὐ ὅμμρος: “πῶν “ βαιόμϑρον. Ε γοκ ἀθηντοίσπον λίδον. ἀγκυκρυμ δέοι εἶν σ,γο κ Ἂ 

"ὁ δ Αϑροι ὑποιαν θην Του. Ἐκ σίσεισοιὰ ἃ ὃ κόληρσ' δῇ 'βωγ. Ωσ ὅδιγι σειςῦσ. “λορϑιουσιμὸ ἅμα 

ὦ κο ὑρδωκα οὐδείκναυ παισὶ ἡ λεγβῶν ̓  οὕτως αὶ “ὁλμωμικῖρ ορ χὔσεωσ. αὐαφρεφὀμϑροιδ, ἀπὸ 

τηραϑατουσι οι λετῶνασ. δι ἀπο διειίινυνές ὡς μιϑέναι ἢ Ῥ λίϑων ἀποκείερυμ ϑμομ ἔλουσι. Αὐρῇ ἢ 

φρο, δ κ κώλων ὁ σύρη μαι. γρωφεταια ΕΣ "- Ψ 1| 



Α'οιουφ νους 

Ἐμύλλυθαρα: ἀρικώτωπα χοῦ διᾶμί λλετ ἀραπῶντες ̓αὐασείειν, βοῦ ὅσ, 
ἡ ποηρθὴ του οὐ ρλα Ἶ 

κφαλρακασ δαλίήη λὼ 
τωνοτεμε λλετεμα τοὶ βοῖς 

αὐ σείφνὡσιφθτολειρίνου 

ἢ ἡζευς μεπτώβονσ' μιλλου 

ΡΗ γειϑοι. 

Ἑμέλλυῤ ἀραπείμτω ὑφ᾽ 

τλιῶ ἐνἀϑέοιίλρι ἦκμπ- 

διὶ κοὶ "σι. 

Αὖν ραίεσ'ρναναπιοναλπῖτο 

μεγάλοι. -ἥξνησ' γποὴ 9’ 

ΦΧ ἐήικὶσ λορνήανλον 

σρδλων βύλων. ἔσαιδον οὺμ 

«Ζοναασ! ὅσ ὠπῶν ὡς ἀςπὸτό 

πεν ἥρναοσούπίωλ ἐξ)ν πα 

: ραγαην' “ναὺποδελωσψτΐ 

ἱφοίσ. Ὁ ὁ του ζρναοσοο Ἢ 

Φωίι «σὰ; ἱερὸν ἀσέλλω 

Ολί γὴυτ ̓ἀίέθανου αὖ ῥρα Κεσ παρα 'σίθι» Δ, 

Καὶ ταῦτο δυο τὴν ἀτοπίαν τῶν δυμοτῶν, 

τὸ τὴ δέουσ' δὲ “τῆς μαιρίληφ μορσυχνὴν 
ὁλέρκον ψετήλυσω ὡσ' περί σία . , 

Δεινὸν 5ὲ οὐ οὕτως ὀμφακίαν πεφυκέναι, Ν 

Τὸν θυ μὸμ αὐὴδρῶν,ὑστι βαλλᾷν “ρὸ βοᾷμ. 

ἐϑέλφυ ποὺκοὗσσιε μηδὲμ! ἰ σον ἴσω φέρον: ὶ 

Ἐμοῦ υϑέ λουτυσ ὑπὲρ ὑπιξι ἥνοῦυ »λέγειν,, 

Υ αὐ λακεδοορμεονίων ἀπανϑ ὁσ᾽ αὺ λέγω" 

Καριωλώγετίω ἐμὴν ψυχ Ων ἀ9: 

ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝΗ. . 

ΧοΤί οὖν οὐλέειν σου ἐσίξηρομ., 

ξέν κῶν ϑύραζ᾽ 
ὁ τἰποτ ὠχίτλιε, Χ 

νΘ’ κρὺ δϑονύσον. ᾿ Τὸ αἱτοπούτ' ἔχεις» 

Τ ὀναμασιοι. αν τὶ “Τα με 70. λοι» 

ὧν ἤλλιλονναλτομεγα Πόϑο; Υ᾿ ποίγυ με 

χαῖτίθεσαν. οἱ δὲ τουδὶ ἀπὸ ὀ γτιφον σ᾽ ἔχειν 

“ἄφοννθ᾽ τοδρουσ' ὅτ ΑἸ ἢ Ζερ οὐ τοι τί ϑὕκην “γωθίσω. 
τικσανθραιασ. 

Υἱοῦ τὸ δέοι φιμῬἠλισιήβ Θὲς δῦ ρου πίξηνον,ἐγχειρέ λέγεμ. 

αὐὸ ρώκωμ πίφ ρα καρίλι ἱ 

λές. Ῥβῶρι [λισ' ὅν, αὐτὶ “τολφβιοιηὶ ὅβανθραίκων ασοσ ἀν᾽ ἐπι φιίοονὸ λώρκθ᾽ ὑσῥά κονίας, ὡὥσ- 

“τῷ κα ἡσηπίο μέλαν .8η ρἱμϑμοιι κα αἱ στ αι, ἐ ται, σιρ εκ Τὸ  πρὀσύντος αὐτοῖς μέλανθν, πω- 

ρωῇ 4ν βελὺ “Μ ἊἋ ὁ γγ ἤρου τοῖῖς τότον Ἱφψαμὴκαποιςφανᾷσ ὦ ὧσι “""ὶς ϑηρῶσιν. ὐμφακίαν. “αὐτὴ πώς 

μὸν. σχληρόμ: ΒΥΒΜΡΙΡΌΑΜΕΙ ἀηλτ ὀμφφακων. ιοὕ τωσ' δὲ κα ; σειεφυλαὶ δριμὺ, ονπεο πέ 

“πειρον εκ. γουλτονὲναντίου. πέππογον Ἱμῷ ΓΙ ϑηλυκὼς δε(Δτουσὶ ἐμφακασλίγᾷ ὑχεισιάοι, 

φλαίτονι ̓ ἀδκωμικῳ, «ψόρω μαπιΐορταῖσ. ̓Δτὸσ ὀφρῶ βου σουδοδν ποὸσ' ἀμφαίας.. ϑιιπ 

Μιυδὲν᾽ σιν Ἰσῳ «αὐτὴ τονδϑει αι ὭΖΩ ἐσον.οἰηὺ μυταφοροϊσ' πολίων ρνα μβῥουδνουπθλν ὑσω ρ Ἰσον. λέγᾷ 

ὁ κατ᾽ ἴσον εἐὑπεὶν πὲκολοικ οὔ σοι. Ἐμοῦ ϑέλοντοσ. δ έξις ὅτωσ. ἐμοϊθέλοντος ὑπϑ ἀρλβηνου λέγᾷν 

ποίᾳ σ᾿ αὐλίγωύ λαϊευσθωμονῖ" ἴω οὖν λέγᾳς. δυαληκρὼ ἀισθεσις ὀστῷ (οδὸν “τῦῦ γφθ ίιΣ ιν 

Τωΐοω λλδυ χμίαν ὦ ὧν δισλωνμϑρῆρδύο πρῶτον. ἁτλωνδὲτρ ιν λονπόν. Αλλωσδϑισισλο 

Κα προρδκυσροζφῆς λόγο ἀγόνσιο ἐχειῦδρ. αὐτίοφοφον τυυτίτοιῦ τα οφέζφᾳσ' (ὐςιν ἱκκωΐ. “πρὼ 

νῶν ὁ, ἀριμυμιγ μὴ κρντικδισ κυ ξαϊο χείοισ ων τὲ Ἃ πρῶτον Ῥίμεξοι κατοιλαίωτιίκὸν ἐμ βαϊεσ 

χλογ τ σφύπε᾽ δμυσδ' ἀκατοιληίοον ἐϊωκ ρετιίς, δ Ῥιυγδί μετὰ κατα ληκ τας ἤτοι ,ἔφραμν 

μῷ, “ὀπίταρῦ ἡμιδλι Τἐνηοιδμε τῇ "ἐραχυκατοληετν. δ΄ αίμ ογδίμετῇ ἋΣ ληκτικ. ἐκβὰς 

γὅν. μΡ ὑῶν ἡμιόλι  ομοδῳ: “τέτὰ "στῶ. οὗ ἐκοίσει οἶχοι ἰαμβικὼξι ἈΜΝΝ ἀκατο πληκορι δ ὅμοιοι 

 εξῆσ' δ ἐλ πιλφήφωγεαφ' δι) αλὴ ἐσωνερϑυκῦκα. Αλλότϑ. “ὁ ἡπρ αὐτὶ δώς πῷ καϑυίπερ. 

- 



᾿. 

εἰ δοὺ ϑεζϑειὶ κδὸ ἐπήξενον, τοῦδ 

Αχερμῆς. Ὁ Ὁ 

ΣΥΣΤΉΜΑ ΚΑΤΑ͂ ΠΕΡῚ ΚΟΠΉΝ ", ἰλδριϑεἀφίαυτοῦ ταῦτα! 
ὁ δείιεὐιόπολις λέγ "δφαδ 

λελεπαίφων ὃ κωμικὸν ἡμᾶς 
ὁδ αὐὴρ ὁλέξων. οὐ τοσί ντοννσηοσί». ᾿ “πειιδφύᾳ, ᾧ ὡς χρυτοὺς λέγοντας 
Αμεφ4.μὰ τὸν δ᾽ οὐκ ἐγαασιοδδσομου “ οὐϊι ἀτστο μυγϑοσ Ξσκωμμά 

Λεξωλὼ υ σὶρ Μακ «δρώμιον ων εἶμοι δοίκει: τωνσῆ σπεϊρ αὐ ξπτίκϑνα ἀφῶ 
λἰγφ᾽ ὑμεῦλον. Ἵ δὲτυυνοτοσῖ, Καὶ χοιϑέδοι καπτολλα! ΣΕ τρόηρυδ Δακνὸ ὴν εδχάσς 

Τὲς τῶν ἀχροίκων δ)οδς χα ῥοῃ τοισσφοίῖρα, λέγο. 

ἑαύτις οὐ τοὺς δλογῃ "οἱ γί γόλιν ̓  Οὐκένα ατιίνδιμιμι. κτὶ “τῶ 

Ανὰ Ρ ἀλοζὼμ "ρὦ δέκονα κἀδεκαν οὐκαϑοτολ ἰσμ" "ἡ ἀἰαπίο) ΤΡ 
ο δ ͵ »» , δαλομημὰ σεμψυνὰ (δ. » σκόυ 

Κάνταυ ϑερλανδωμ οὐσ᾽ κατα μισπωλῶ μενοι «ἰϑήσομι. ἐπτενδὰ ἐραλίκόμι. 
ἸΤώμτ᾽ αὐγερθ "ΤΩΝ οἱ δου Τοὺς ψυ χᾶς , 97... ἐούλετωι δὲ ἐπῶν, ὅτι οὐτῖγα- 

“ἢ 3 ᾿Ξ ͵ 

υδὲν ὀλίπουσιν ἀλλο" σλὴν ψύφῳ δώκ ον - σκϑυάσομιοι ἐπυπολν: Αὐρ. 
.- τ“) ν᾽» Ἐπον τ πήώ τ “» 5 ἀλαζων. διαβά)λῴ »οὺς ῥβτοῤί. 

Αὐυτοστ εμουηὸν νη λεῶώνος ας, αιϑῦν, ὰ 
π Ν . 7 ἡ πεμιππωλωμϑμοιπππρασκό 

Εἰ δυσμῶν νδδο τίω ΜΡ ξὰχαν Δγ . ᾿ϑμονόγα τῆσ’ ἰκολακέϊασ. τον» 

Ε, σελιεύσοσγρφαι εἰς ἡ βχλίντη φ, ὅν λφεαι, δια ὀὐλερὼσ πείϑεοῦς 

δ, ἐβαλλε"καὺ φωδάκατε γλωήι ζάμου: 
“τοῖσ' ῥλγρραι »"ὃς ἀϑηναίας νἄτποι 

«χῶσιν αὐτούς. Τώνταῦ χρὸρ 

Κἀκυκλοβόρφ' 'κᾷ σλιωεμώστ' 0 λίγ ζω γυ “Σῶν δἰ τῆς͵ “ε γγόντων Φ.λο 

Α σσῶλο μήν: μολυνϑηραι γμιονμϑῳ 0ς. δίεδας. " Φι βυῖ ῥ κάτω 

Νιῶ. ἦνμε πρῶ τον πρὶ " λέγειν ἐκσοι τί» ἈῊΣ τὐσκᾷν ἑ ἱτοιμότητοσ ὅλον. 

ἐμ σακϑνοίσοι ϑαρμ' οἷον ἀθλιὠώτωτον Α Ὑηφῳ δχκθρ. ὅον κα αδϑί 
Η͂. ζάγενπτουϊαλοῦ ὁ ὡς Φιλοσίκουσ' 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΩ͂ΛΩΝ, ιοὴ πρὸς ἢ καϊασγϊιαΐζεν ἱ ἱγί- 

Χοτί πεῦταερεφη, τιχνάφ4τι» Καληρρίζφς Τιράε: Μους, τοὺσά ἀϑεναίουσ κωμῳ “- 

δέ. Αὐτόσ πέμαυτον. ὡς ἀπὸ 

“Τῷ ν᾿ προσύον; ποιηϊὰ ὁλθας ὅσ, Διὰ πίω πίέρισιϊι ΠΣ δ)αυπὰς ἐαξνλωνίης. “ῴγυς ὃ πρὸ 
ἀχερνίων αὔθ κοφάνισ' ἰδίεῆῳν ὅ οἷς πιλλᾶς κακῶς περ. ἱκωμέδεσε ἀνταῖςτε μιληρωϊασ δι λέβο 
ι τονντοὶς εἀρχεσ' Ὡ κλέωνα ποιρόντωρ᾽ ἢ ββ ἐένων. ὦ ὅπὸ ὲ δρᾶμα τοὺς ἐαθυλωνίουσ' τῇ! ἢ διονιυάᾶ: 

ἑορτῇ. οἡτισ' τῷ ἕαδι ἐπντελέίποι, ̓ μὸ ὀ φερον. γυς Φόρες ο᾽ σύμμαλοι: δ. δηὰ γοῦν ὀραϑεὶα' 

διλέων κε γράγα το αὐτὸν αδϑ: κα ας ἐς »ὺσ πολίτας, ὃς ες ὑέριν “ΤΟ δίμον ταῖντοι πεποιηκότι. 

αξων «τὴ αὐτὸν ἐγράψαν υ δε ἐς ἀγῶνα ἐνέβαλον. ποὺ ὁ λήναια «τῷ! μεϊοπώρῳ᾽ κά οιερ δισ' οὺ γηηὸ 

σειν ἁβέψονδπε: δρᾶμα ὙΡ δ ἀλεερνεισ ἐδνδιάσι το. Κἀκνκλοβόρει. ον ταῦϑοι ἱαπίμιξν 

τί κωμῳ δγακὴ χίοιν Δ χὼ ὁ δκαρικὰ ῥνμιαῖα. Ὁ μδὺ καὶ διαβάλλᾳν κοὸ λέγειν ψασ οι λύ- 

νον ποι “ἰσ' αὖ αιρὶ πὸ ὶ δκατήοια ταῦτω λέν δῶν. Υ̓ δὲ ἱμυκλοβορᾶν ῶ ἰμαἸαγλωῖ ἰζφνλε 
Οιεντίομιαῖα ζ κωμῳδίας. ἰμνκλόξο ρησ' ὴ τητουβιὺσ' ον ἀϑήνοισ' λόμαρ ρῥοσ' ἄγαν "λῶν. ὧς ὦ γεὶσ' ἐς 

δὶ ππέϊς ἀρ.  Ἐρσιιθυκοιειθοώμε. αὐτὶ το ᾿ 5] λικὴν αναιλαιβὲν ἐοῦσα δι άπ “τῷ ὐμᾶτοσ, 

ἐλεονότοι τὸν δι ἀὐλιὐτοιν ἀναὶ με ϑοιοῶν. τὰ καὶ σεμρὰ Ῥ λϑμάτωμ, διΦϑόνον ἐπυγάῴ. Ὑ τ ποῦ 

ππιορίφῳ: αὐτὶ τὸ τεχγαζιν μετοιθλλιμηρὴ μι τοὶ τύχρασ χρὴ ποικιλίασ' προσίρ χει 



φ Η ͵ὔ 

᾿Αριφοφανους 

Πωρι ς ρυνύμοδτος δι ἱερώνυ Λ κι ἐμιοῦγ ἐνεκα 

μος, μελῶν δι ποιητήσ' “6. ΠῚ ρ [ες ρωρμύμου ἢ 
ὅαγῳ δυήδηὶ ὁσ' αὐώμαλοσ' 

δι αϑογεονόμννσ. διὰ ὺὶ ἂν Σκοτο δοσυσπυ κρδξιχε 
ιν ἐμππεθῶς γράφου ὑτι Τὴν ἀϊσὶς Κιωὴμ . 

ἀρῶ κοῦ Φοβερῦν προσὼ ἡ τ ξκῴοι γέμα χαερὰσα τς σισύφου: 
οἷς ΧΘμαϑΡί: ἔδόκο δὲ ἰμρο 

ῥυρῃ ἐἰωω μῳδιῷ»» δὲ ὡς ὡ σ' σκῆνψεν αὐ εὐγῶν οὗος οὐκ ἐς δίξεπτοι . “τ 

“πάνυ κομῶρ. διδῷ ἄϊδοσ' ΔΙ ὧρ, κ᾽ σὴν ἐδ καρτεραν δ ψυχν Δα . 
“. γ] »᾽4 7 

καδιν ἔφα αὐτὸν, πῤζεισ' Καΐμοι δα δυ είς ρὸν ὡς Μουσίϑων. 

κωμικῦσ δεκουῤιυγτα, ΠΥ προ Κιντῆς οὗτος Δι δου σ᾽ Δὐρια)δασ':; 
Ἴὰι σισύφου. 4ριμωύτιρα δ. ; κ᾿ ᾿ κῃ ογρῖς λας νν 

παινοῦργον παοιραϑεσθέίεα ΚνιΟυκ ψσλνεὲμ δὸν δεν, εἰ πώμν ἔλεισ'. 
σιν, οἱ πο! τοὺ “ὃν σίσυφον. δΔιβώσ ᾧδομ.. εἰ τ οὐκ ψἕονν. Κιρῤρϑῶς ῳ γέρου . 
δὰ μιὰσ λίξεωσ᾽ πεερὸμν ὀυϑσ μὴ ἔξω συλλέγων ἐπύλιια, 

γοῦ διδγδα μένοι σἰσυφθ᾽ 
ῇ 

ὃσ' ἱέρδγεος ἐπιρβοψίων ἡ ὄυκ σιν»οὐνγῦς δὲ ᾧ δον αϑεαβα μὰ ΤΟΙ εἰ 
᾿ σι 2,3 ᾿ 

νοτίνδρῶψ. Καίμοιξαι Τρυπυδέαν. διῶξισ μακαΐρι Μοιππίδαν 
σέϊεῖν. μεποι ξολὴ γἰηνιν ὧν ᾿ἐδυυλὸσ' οὗτω δὶ σοιφῶς εἐἰπεκρίνατο.. 

ωσ ἐπαὶ τέω οἰκίαν δὐριπίν ἕκ καζλεσον αὐτὶ Κη ἀλλὰ ̓ἀδώκρν"Διναὶο ὙΠΙΣ 
δου. δασὺ τέα, δὲ αὐτὶ “τῷ δα 
δ, σέον τὰ δὲ τοιαῦτα ἐν) Οὐ αὖ ἐπέλθοι μἱ αἰλλὰ κόψω τύ θύραν 

ματήίζουσι κϑὺ πολιϑωυτιτν ἔνοιπι , δῳοδῦ Ὁ “πίδγομ . 

λεγόμϑια. χρὴ ἐν τσλοὐῳ. Υ̓ πρέκουσομ εἶ περ δάπτοτ᾽ αὐϑρωτσῶν τ 
σιινεκ ποτα Ἰαῖσοι κοὶ τίὼ ᾿ . ᾿ 

Ὁ  γο αντὶ “τοῦ σιν ποτέ 

ἐν κ ϑουμινδήδις πρλνμο 

σία τοῖσ' ἀϑαναίοι ὅν. Τὶς οδημοα “Τὸ ἐἀκαιοπήλιϑδον κρούσοιντοσ' τίω ϑύραν ) Και ισυζφῶν 

ὑπακούω. Οὐκ δεν. οἰϊιείως : σβομοιοι τὶ ὃν οἰκετέων “τῶσιε αὐϑῖ!. δὰ “τοὶ δυο τοσ' ἐπαίνου ΤΙΣ 

θάλλο ὃν οὐριπίδην, , ὅτί δεινοὺς ἐπιδείκνυσι τοὺ ϑυύλους: ἊΝ πῶς βαγῳσίαισ: ο δὲ ὀνωμίω 

ἀλεῖ: . αὐτὶ “Το ὀφρόνιμοι ὃ ὦ κοὰ σιυνεηρς. Ο νοῦς δὲ ἰξω συλλέγων. σκώπῇ πύλιν ὧν δὐρι 

δι. ,δυιὰὶ τὲ ἐν "ς λόπις ὄνωι συλλοπαικμ' κοὺ οὗ αὐ λ ἔπ, «ψανῆν, ον πολιν ματα σπιθυάζον 

“τι δῖον ἡ ἑλοῦ μώμο χ᾽ " δὲ φρίω αὐώμοτς. ν οἷον αὐτὸς μϑν ὥδοε ἰθὶν,ὁ δὲ νοῦς ὠυ τον ὑσυλλοήζε 

“ταὶ 3 Ῥ ζω τί δ. μεπεωρίζυται. πυραζΐ ἐρνπίορ δὲ, ὅτι ὃ  δριναίδεφ ον σονϑυν φοξύτοι τὺ, αὐτός οι. ἢ 

πύλλια δὲ ἰαμβέμα. ΑἌλως. ὁμνριίκῶσ. ὃ γοδ ποιητὰς ὄγωρισε πὸς ἡυχὶσ πρὸσ' τοῦ Σ σὐμιαία 

ὀπῶν. «πολλὰς Δ ἰφοίμους ἰυχισὰ αἱ (δὺ προίαψεμὴ ὁρῶων αὐηοὺς :σξλύριαι Ἰῦχεκύνεωιν. ὕχω 

Δὸ ἀρισοφανες. ὀπεῦ ὁ δνοὺς ἀν ἴξω, αὐπὴσ' λουδὸν. Ἃ δὲ «ναβάδν, ἐππὶ ὸ ὑψηλοῦ" τόπον ἰκαϑη“ 

Αϑροσ. κακορῥλως δ ὅπε: τουποδίανο δὲ ὄσαιν, αὐτὶ “Το [κωμῳδίαν διὰ “δηγῖσ' νικῶσι ἰμωμηκοῖσ 

ζύ γι δ "δούϑου!. ρευπίσι γέον ὄνον. Ω͂ Ῥισμακάριν. ϑαυμάξων τὴ ὃν ̓ καζ. συφῶντοι ὃ ὁ δγκαιόπο 

λις ἰφὸς ὁπε,τοῦγεφησι δὸς ὅμηρ. ᾿ΦῬικμάϊωαρες. δαναοῖ. Οὐδδοῦλος ὁ τοί. δὲ ἀ-το δοκῦνης ἐπαΐ 

ν»2 'δγαβαύε ὧν οἰρναίδερ, ὅτι διεινὁσ' ̓ ἀσϊγᾷ τοὺς δούλες εὐ τοῖϊσ' φαγῳδὶ ας. Εὐρι-αὶδιὸν. ἔρωτι 

κὰσ μι μέντοι φωναζσ' οἱ οὶ ε ἐρῶν Τεσ' ἐἰώϑοισι τοὺσ' ἐγω ῥϑῥουσ' “ ἐρω τιϊεῶσ' δοννποίωορι κι ὧν καλέεν. 

Χολλι δισ' 



: Αχαρυ ὟΝ 

Δικαιόπτθλι; καλδᾶσῳ λολλίδαν ἐγω. 

ἑυ αὶ ̓λλοῦλρ λή: β 

Δι Ἃ λλδικκυκληθητ᾽ Ἰξωᾷ λλάϑιώα τονδι ιαἴσμω ζ. 

Ἐν. Αλλς ἐκκυ κλήσο μαήκου τουβαύνήν δούλῳ λήν 
Δινβυριπόδε, Ευ.τί λέλακας"Διεάναβαδαν͵ φρι Εἰς 

Ἐξὸν, κατοαθαδεν, ὅκ ἐγὸς λῶ λὲς, Ρ!Εἰσ ο΄. 

Ατῶώρηῃ τοὶ ὸ ῥαίκ ἐκ αγῳδασ ἔλεισ'. 

ἐυϑῆτἠλεφνήμοὐκγὸσ "λωλοὺς γο1 Εἰσ'. 

Αλλδντιβολῶ πρὸς Ἦ γϑμάτων σίυρι “Ἴδω, 
Δότμοι ῥαίκκεὖντὶ τον ποι λαιδ ρα Μειποσ: 
Δει τ ῥ με) λελέξαι τχρῷ ἐ θὺσιν μα ρα: 

Α' ὑτη δαῤάν τον! ἣν κακῶς λέξω Φερᾷ 

Εν Το »ῖα τρῦχο: μῶν ει δ!σ' οἰ μδϊσ᾽ δὴ, 

Οδύςηῖμοσ γέρα δσ ἡ ἡΘΌν! ἴε το. 

ΔιιΟυκοίνέως ἐρ,οἰλλοτῴθλιωτέρου. 

ἕν Τὰ τῶ τυ φλῦ Φοιμηκός; Δινῤφοίνι κοι ὅ. 

Αλλ ἐτέρο ἣν φοίνιον αὐλιώτερος" 

Ἐν. Ποίαν ποτάνηρ᾽ λακίδαν οὐτεξ τοι πύσλων: 

Αλλ ὴ φίλοκτάτου χοὶ ΤΟ “Πωλου λέγε; 

ΔιΟυκ.οἐλλοὶούγου τρλὺ πολὺ ἥζω χισέρν: 

Χολλίδισ ἐ ἐγὼ. δῶμ ἀριωὺ εὖγε 

δὺσ' φυλῆς. ἡπταῆζει διὰ ̓  

λοὺς ὀσοὶ εἰν. Οὐ λϑ. τῷ γ ζω 
εἶ ἐκθέσει μονόμεφογὶ μάμε 

ἀεὶ μεθ ἐκθέσεις ΠῚ χἕς 

; «μβικ( αἰ αλάκίες Φ, 

μέξοσ . Αλλέκκνιιλήϑᾳ 

πὸ μὴ οφλὰν ἐλεῖς [κα τελ 

βᾶν, ἀ2λ ἐκμνκλήϑητι “Ἵ: 

"τίσι συσφάζφηϑι. ἱκκύκλν 

μα δὲ λέγιτωι μινγφύνηῃ μα 

ξύλινον βογονσὶ ἐ Χνὰ «δῷ 

περιορεφομὰρ ον, τῶ ὁ δὸ - 

κοΐτοω εὦδὸν , ὡσ' ἐνοικ ἴᾳ 

δγαπρά ἥνοϑοι, (Δ τοῖσ' ἴξω 
! ’ Ἁ 

᾿ ἐδιείκννε. λέγω δὰ χοῖσ' θεας 
; εἰ 

᾿ σχοῖς. δούλετωι δὲ ὦ ἐμπεῖν, ο 

πιϊμαῦ Φωνερὸσ βροῦ. . δὲ 

ἐπήρμεγικον. αὐ γοκνίολνσ 

ΜΌΝ κατα βαίνειν ϑονοᾳ ́ 

λέ. Αναβάδιν “πιῆ. φω 

νεται ἥδε ἐπὶ τῆσ' σκινῆσ' 

μεπέω Ρϑς. ὁ δὲ αὐαβάφεν 

αὐτὶ το εὗω τοὺσ’ πὐδασ' 

ἔχων. τὶ λέλαϊια σ΄. αὐτὰ 

το κί ραγοισι λακῶν γἱρ 

διὸ “πυρόνοκϑὺ ὁ “ποιετὴς 
λάϊι εδὲ αὐὴσ' ὑποιῦ τῆς.λαΐ 

κεδῥσέα. κοὸ δεινὸν λελακῆκ. πραγ δλώισ. ΡΥ: ῥάκια. οὕτως αὐ νὸν ἐσηεϑυοσποιησεν ον 

ῥακίοις καϑεζόμδρον κοὺ ποιοζτοι τοῖς τραγφόγασ' κῳμὺ δᾷ οὗ αὐσὸν ὡσ' “7 ωχοδσ' καὶ -΄τ-ι" 

πειμοὺσ' ὠσέγον τα τοὺ ὕρωασι, Παλαιοῦ δράματος. ταλίφου. ἀμφιθολου δὲ, ὁ στεῦλαι 

ὃν “-ἀσ’ ἐφ» δῃλοι γουδὼ  πρδολλοῦ χρόνου, ποορόμλρψ. ἢ ἢ ῥαυνύμοιξξνοσ ππεώνος ἐσσί. -ὸ 

λωμὸν δὲ τὴ  σὲε ῥῥυνίκος ὡσ' ὃ. “σύλλο τονἀμφιάλφὶ ἰορίκ κα. " δὴ γύαν. ἡδὲ πα λαιαί. 

Ῥ σιν μακρα: ΩΣ μακρὸν οὐ ουκ. αρηϑσαὺτρ; λύλείωται. ἀλλξπειδν μὰ τοὺσ' ἀπελουσ' το τποὺσ' 

προλόγουσ Μαϊι ρολογοῦντοις ὀσγᾳ δὐριταίδις, πρὸς, αὐτὸν 0 ὁ Λόγος ἀπποτείνενται- 

᾽ν» “αϑια τρύχν ἄγρατῇ αετῳ! δὐρνπῖσνα δρᾶμα ὀμούς. ΑΝ δὲ τὸ ὌΡ ϑοίναντον ἣν δίως͵ Δ ἐπιρρέ 

πρὸν δγομάδου σ' ΡῊΣ ὁ ϑηβαίων, ἀφηρίϑη τίω βασιλεῖαν ἐἰνδὺσ ὑπὸ νἀ ἀγρίου παὶϊσων- κοῦ . 

. “περι ετοι πείψύσ'. ἀχφιά οὗ ἐπορνελθὼμ δγομαδισ’, ἄγριον, μάν, αὐῶλε, τίω ἐασιλέναν δὲ οἱνξι τὲ 

εἰσυκε: "τρύχοδὲ τὸ ῥαῖκν τραπκῶς: Τὰ το τυῷλοὺ φόμικοσ. Φονινα λέγε ἦν ὠ “- 

! μώτοροστλακ ἡ λα δὲ͵ τὼ διε ῥεγόπι ἱμάτια. ᾿ Φ,λοκί τον. ἐσίγα γοῦν τὸν Φιλοκίι ἡΤῊΡ 

εν τῇ, λίμνῳ πιμόρϑρον. Μ τωχιτέρου. σινήδως αὐῊΚ ΡΝ ον ὡσ' γῶν ἀρ κ δὲν κοὰ 

δᾺ ρων οὕτω κοὶ 7 ὠλέξεβον. 



ΜΒ. ε ὡ 
΄ ͵ ἡ 
Αριςοφανους 

Τὰ δυαπιμ. τὸ ἐῤῥναωμές ἕνΑλν ἡ ἡ χοὶδιυσσινῆ ϑέλφσ' πυπλώμαποι,, ; 
ν": τὰ ῥυαπι ρα, τὐδια 

ῥυσαυσ. ὀσύγαιγι κα ὃ δ᾽ ῦγν ὰ βεγλεροῷ ὄντας εἰλῆχο: λὸ φοὐν
υσί; 

αν  Αν δμΝΙ ἐκπηρα » Διιὧν βελλεροφόντης: αλλοὶ καῤεθμος αϑρίώ. 

σον. Δ ἰῤῥυπωμέμα ὶ μά- Χω λδρυπροσσγῶνισω μύλοσιδαρ ὃς λέγ: 

ὕχρ ἕλοντο οὐποσὶ δώ περ εν. Οιδάνοραι μυσὺν τλεφονυδιηνα ὁ χήλεφομ» 
μον βτσλισίομ ρῦ 6ιλ 

λιρὸ Φῦντον. "ἐπίτηδες δ Τύτουσὴς αὐτιβο λώσίμοι τὼ ασοΐ ρτοόν οἱ . 

τοῦτα ἐρίνσιν ὑμασλέλϑη ῳ πιῇ δὸς αὐπῷ ἢ τηλέφου ἑακώματοι: 

ποίντους ὅσους ὑπιίησε πω Κα εἤταν δ αὔωϑεν “Υ ϑυεσείων ἐκκῶν, ᾿Δόν ΐ γοὺς ῥαίκια ονδι πρὸς Μεταξὺ ῬΑ ἰνοῦσιΘςεἰ δὸυ τοὺτὸ λαβέ» Ῥ' ροσοιπὼν. οὐἰι ὅπιν αὐτῶ 
φνν , 7 ’ ΝΥ 

ἀλλὰ πτοτοατῶν. οὕ τωσ’ ὸὺ . δι ζῷ δὲοῖπτον εδὸκ οἰ τό το πσθὰν ποι χα" 
! ν κ' 

λέγεται. “Τῶν ϑυέσείων ῥα ἕν σέ σαι σοι ϑαόμι οόμ ἀθλιω τον. 
Ὁ ! Σ ϑ 

ὕμ ἤτοι τὸ τϑ κρνσᾶν. Ἐ ρι σΊδω: ἐπειδωπέρ ἐχκοισωμοιτορδῦ, 
ἢ αὐτοῦ τοῦ ϑυίςον. Ωφῶ 

δ 77 «τοῦτο φησιν ἐπεὶ Κάκθμε μοιὴφ]οὲ κόλχϑα: δῆς θε, κῶν 

πολυξντω ὦ τοὶ ρωΐκιια. Τὸ πελίδνον “περὴ τὴνκεφαλὴν,γὸ μύσίορ' 

δ[ὸν ἰὦ πούμτα ἐπισκου Δ πόρμε, δοξαι “πτὼ λὲν εἶναι τάμερομ: 
στ - ἔσκύν ισχιϑοιϊν 

κι ρηθηλυμα δγασύ Εἰναι μῳ ὡσσερ εἰμί φαίνεῶν δὰ μὴν
 

ρον δὲ ὕτιοὐκ ἰχρῖν τοῦτα Τὰς μδρϑεκ τὸς εἰδεμαι ἰδ ὃς εἰμ γών. 
ὑσὶ ὶ σκίωνν λέγιν. εἶν Τοὺσ' δίασλο ιν τὸν, ἠλιθίους πριρεσοίμοι. 
ίδγον: πρὸς οὐ γῦ ὑφκθι ὅπῶς π: αὐ τοὺσ᾽ βιματίοισ' σιει μαι λίσω . 

᾽ 

τὸς, ὀτιχοθὶς “πίλου ἀσοῦ- « 

γοιον τὸν πόλεφον. "δ ἢ τοῦ «ιΔωσωνξυκμῇ Ὁ» λεπτοὺμν γανῆ φ ρῳΐ : 

τηλίφου πιλίδγον, ὃ νῷ Δι: Ευδοομιοροίες: τελίφωδίᾷ᾽ γὼ φρονώ, 
καμελαύκιον καλού μον. Εν δδομ ἈΠ ἐημοπηήων ἐμιπαιππλ μια 

ἀνυπλέρδαο τῆν, Α πὰρ δέομω καὶ πτὼ λίκου ἡ δακταρίου- 

Φαήνεοϑοι δὲ͵ μὴ. υπονπίςι ΑΝ Εν ὙΤουηὴ λα(ξὼν ἀπελϑελαΐνων σαβ
μιῶμ 

ἀλλάϑαι τὼ Φύσιν, ἀλλὰ Διιϑύμ ὁρῶσφῃ ὡσ' εἰπτοθϑμιοι δόμων, 

πίω μορῷιν. Τοὺσ δ Π ολλῶν δεῦ ὄνος σίκῦνα ρι νον δῆ γροδ: 

πἰρέντ λον: Γλι ἰλβόσεηρο συ λιπὸ ρῶν γ[ν ῥυπίδανο, 

ῥόν᾽ τῶν τίὼ ἀμουδιαν. Τοὺς Δ αὔχορθντασ. δι δὰ ἃ Ἰὗτων ὁ ὃν ἐυριαίδεν διασύρᾳ. ὃ ὅτοῖ ἃ ὀσίηι 

τοὺς “Ὁ ροὺς οὐ τοῖο Σ αἰκόλοθα φϑεγγο ἐϑϑος τὸ ὑπϑέσει ἀλλῖσορίασ' τινὰσ' αππεγγε (λλοντασ' ὡσ' 

“τοὺς φοννἰασαισς οοὔες ε μιπτιθῶσ' αὐπιλαμβανομένεσ ξβ τὰ ἀδκιθοντωμ ἀλλὰ μοτοιξὺ αὐτιαι πον 

πο σ᾽. ̓ Σκι μαλίσω. ὑβουνοίσω. δ χαϑιάσω. ἐὐβαενς δακτυλίῳ. ὦ “ὡς Τ' 55 γιωρριικ εἴων πυχϑν ἅν 

μαι. ὥραται δὲ ἐἡ λέξις κοὰ οἰ εἰν ἐλέηιτο δὲ “κιμαλ ἴφειν, πὶ μικρρβδακῖνλῳ » ὀρνίθων 

«ποπειράοῦς εἰ ὁ οταίε οὖσιν. Εὐδχεμεονοῖας. «“πορὰ τα ὁ ἐκϊνλίφου φὐριναίδον. καλῶς Ἐχοιμι- ὍΡ 

λέφῳ Ἄ ἃ ̓ )ὼ φρονῶ. Γλίαροσ. αὐτὶ ἠὴ τοι πειρὸσ ἰιὐλ .προσοῤ τῶν δὲ αὐτὶ τῷ πολλὰ μἦ 

τῶν. τοῦ δὲ λιπτυρῶν. “δὲ ἐκίνυ τοι. ὑσι γρὴ ὁ λίαν ππερϑνοῦτι σι» Δικαίοε - 



Αἶχα ρμᾷς 
ΕΝ } ΤΑ» ; ’ ΠῚ ; ἕ 9 Ν ’ ὔ “ὦ "9 

δος μιο! αστυθη σὺ δ᾽ δὴ σσκ κου μϑμ ον λυχνῷ.- ᾿ ἘΚ ΤυΟΣῸ ΤΈΣ 
ΕΝ. ὉΡΑ͂Ι ΦΑΨΝΗΝΝ ἡ πρεσβύ ταὶ δγὰ τὸ μό 

ὙΤ δ το ἈΡΣ  ΕΥΤΆ φ ΧΕΙ ἡῤθύναν Χέοσ' τῳ ραλίζαν αν τνοὶ 

Χρεος μϑμ οὐδεν ζου λόμοι δ' ομωὼσ' λαζξειν- ; κρυήΤοισι δὸν λύχνον ὕε7 

Εὐλυσπηρὸς ϑὼν ,πατρχύ ρυσον δύμων: πεσώζᾳν ὁ πῦρ... Πλέν 

δι Φαῦ ὐδουριμονοἰησ' ὥςφαι Ρ ἡμότη Ρ ποτ: γηώναν τέο ιοστε 
“τῷ ὠμκτι ΠΥΚΧΙ 

ἕνιΑτιλ λβθέυια (μο..ΔΙ: «μή. ἀλλαίμοισλ αν μόνον, παρὰ πὸ ἐκίολέφου ἫΝ 

Κν χί σῴζοι! ομ ηὃ Χά! ΓΝ ὠποικυκ ρυσμοῴον» “αἸϑον. τίσὼ τίλασὺ “ῳ δὲ 

Ἔν. Φέ ἐρῶ λαρωνταῦτ᾽. [ϑῦλλη ρὸσ᾽ ὧν δόμοις ᾧ πείϑεϑϑου μέλλεις. ᾿ 

Δι: ὀυτωμὰ δὲ ̓ομθό! αὖ ὺς ἐριζζᾳ4 κακ οἷν Β πῴ τη γρυ δυχίασ᾽ λαξονήμι 
᾿ ΠΡ “κε τοῦ ὃν διθμδηδὸν μά. 

Α͂ 2Ὰ ̓ὥρλυ κύτουπῇ νοιπι “τουτὶ μόνομ᾽ ἷ κβρα λίγφ. ἔνμω» 

Δοόμίοι ΩΣ δέον. σρογγί Φ ρεξυημκίν ὁμ-. : ᾿μονοῖισ. σή η]οαὐῥμὼ ως 

ἔν ̓Αὐϑρωπὰ Φοιρήσεν μετὴν τραγωδέαν, λαχαμύππωλιν ἵ ὑέντα μη 
ἢ ΜΝ ᾿ ἤν τίρα πίω κλοτωκυλίσιοι 

Απλ ἘΠ ΤΗΝ ΛΟ ωρ ᾿ ἐψέρλομο ᾿ ον δὲ ποτήριον. "γράφεται 

Και τῇδ» (σω" δέν ἐν ὀς οὗ μ" τυχὺ ν, δὲ νλίκθον. "ἀποκνκρου 
4 , » 6. 35 

Απόλωλ.. ἀικουσον ") γλυκύ το τυριπίδα» σμεένονὴ ἀπκικλασμένον. 
Τστὶ λαβὼν ἀπενμικὀπρόσειμ ἔτι: Οὐ μὲσ)". δῖον οὐκ ἰδ 

ὅσσος βαρὺς ἀ ἐν τῖσ ὅρα 
Ε: ηὸ ασυράδνομ, ἰσιχναί μοι φυϑλεῖ Τιδύς'. μασιρὴ ἀπονενοήεις τοὺ 

Ἐυ' Α͂ “ΓΟ λέ μι ἰδούσοι Φροῦσι “μοιτοδοροώμοιτο; ἶ ϑεατοίς. ΟΣ αὐτὸ σ' ἐρχί- 

ζακαίμα. ἐργίσῃ μαμῶσ' 

αὐτὸσ' σοιυ τὸν. χοιρζομϑρός 

γι τοῦτο. δενσε καίκῶσ' 

Δι ᾿Αγλόκεταλν ̓ἀπεομικοὼ δ ὁ εἰμ οἴταείν 

ὦ λλ» ρὸς οὐδοκώμ με κοιρὸρς ευγθν» 

(δεμοικακ σδδο ὧν αἰηῤλω λ΄ ἔν .ἐπελαθόμὸ λὴ». Ἐλόπει κα μὲ δεύσ. 
" ᾧπέρδεν ππΐμ τοι μοι τοὶ πρ ογματοιν Δόσμονχντρ ἰδγον.} ᾿ ι ὅτι χὐ 

ΔιΙέ νοι πόνον γλυκυ που ον «ὐφιλτώγιον" ὥρη ἀν ρυημον 

Καίκι σθξηρ λοίμιίωυ, ὦ τισι “τήσοῦ μ Ὁ, ἢ γρελνῆς γαώνῃ 

Γλίωφ μόνον του ΤΕ μι δμον. "Του μνὺν ον» δύων, ὅ-πὼς σιωναπήσώωσι ἐω 
Σ κ αὐ δηκ οἱ μοιδὸς, μον δόϑεν δηδεγμϑβὁσ' Τοιῶτες τροφίω ἡ «ἢ ὅτι πὸ . 

: ψη»γεσ' πιὰ Σ χρύμαῖα Φὰ χ' 
αἰγύ εν ταὶσ' αρόγγοι. ὶ τετριμόμορ οπευνίαγρῦ ὦ Ὡς περ οἱασόγροι κοὰ τοῦτο δὲ ὑπιρβολν 

“πειϊασ τ κα χρῖοθς τοῖσ πέτρη οι. "μιμέντοιι δὲ τήλεφορ. βεβυσμεμον δὲ ἐεἰυλεισμιένορ. 

Τω ̓τραγφδγαν, διὸν τοὶ στ δύ τὰ τραγφδγασ. χορ ενὶ δὲ" γον “ίω λίτραν. ἰοέμοι φνδλα. 

τὸ ἀπυλεαίημαῖα μὴ λαλόίνῳρ. ἰγψά δὲ »ϑ'οβ Δτελῆ καὶ μεμα ραρθβα Ὁ λαλαίμωνς φύλλα 
γ»ιαῦτα καὶ οἱ ἡ ἡΤωγοὶ ἐξϑιπσι (Δ ἐν -λότῳ. αὐσὶ δὲ μαζισ, φύλλϊ νῶν ῥαφανί σῶν καλῶτοι δὲ 

φυλλθα, ΌΝ τὰ Φὶ ὀριδακίνισ', φύλλα. 'σκύ πο ἢ αὐτὸν, ὧδ λαιχαινοτσώλιδος ἡ ὑόν. Οχαερὸσ' 

οὐδοκῶν μϑῳ ἰκοιραψουσι, τοῦτο πεπεορῴδεται. ἀσύμωσ' σῇ οἱ οἰνέως δυθισαῖδον ὃ ο δὲ  σύμμιαιχρσ, Δὲκ 
Ἴνλίφου Φισὶ αὐτό. Σκανδεκα μοιδὺς. ὦ «ὑτοῖς ὑ-ππεῦσι διδέλωται. ὅτι ἡ μήτι , δὐριναίδου, 

“πωλέιρ ἐλύγιτο σηιανδικας ϑηλνίοφσ' δὲ ) σίκοινφὶ γξ λέγιτο. ἐσ! ἡ λάχνομ ἄγριον ὐχελέσ. 



οιξοφαι ουξ. 

Π "ἰὰ σωμάτων. τὰσ δύρας Ευ. Α͂ ἐν Ἂρ ΕΙ (4κλᾶε “Ήκτα ἐδομασων 
ὥσ' ὅμηρορ, ϑύρας πυκ νσ Διῶθυμ αὐνυσικανδνκος ἐμυποράνπίαν ραρῦας. ΑἌλως. πρὸς 

τὼσ' ἐμπροϑερ ἢ τ ϑυρῶν ἧς ̓ἀιϑδσονηὸν κῶν οἐγων εἰτοῖχαι 

ἧσο μέρασ' ιγκλίδασ, Μώλων πῇ} λα κεδορρμιονίων αὐδρῶν λέγην: 

πεκτοὶσ' πὸς ὑύρασ ὦπ. “ἢ ὄβαένε νιζϑώθυμί: δ Λαλλἡ δου Τηϊο 

δὰ φῦλου ἀσφαλίζην : κς,οὐϊκείκαι τ μΗ ως νοὴ ἀποίελέν τὸς ψ4ς. ἔρακ ο:οὐ μαῤος ΟΡ ΕΝ 
μὰ ὁροῦ τμαι δυυδαοϑς τὸν Ἐπήρμεσδιε νῦν ὡτοίλαι νακαρία 
δὸν οὗπερ ἀπλβ κιγαλὶ Αἰσελϑϊκἐσωκᾷ χα τῆνκεφα λέων κεῖ 
“ὼν. Τρ αμμ σύ αὐτηῖ- Παράαμσ, εἰτρυῦο σευ ἀν "αὖ χῇσοιδυκῷ 
ἀρχό ἀφετωρία. 5 λὲ)9 - 

μὲν βαλβίσ. ἐκμετωφον Τόλμησον " [9 »ὦ ΕΥ̓ ω σονοθξ ρεμεοι! κα οδύρ(σ' ςἯἾἯ 

ρᾶσ Ἢ ἄρομίων. ἕξηκασ ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝΙΒΙ Ἢ 

αὶ συνοίᾳ λϑβωσ' οὲ. οὐΐι Χο Τιφεάσειντ φήσει. 

ὦ ,Φασερ δὐουπίδιμ ὅλομ ἵν Ὁ αὐαίροντος 

Μυτωλαματισοὶ μϑροσ' ὦ 

ἀναλαβὼν «ὑσεαυτῷ ἐκᾷ Θ ̓ σή δ ροὺς τοῦμη Ὁ 

᾿ δὲ ἐς Κὶ ἐσίξηρον. ὄςτις παραλὺν » Ι πὲλᾷ τὸν οὖ κέναι 
ἡκῷ ἁὮ' αὐ αἰνὰ ἅπασι μέλλής ἂσ' λέγην τὼ "να γία.: 

κεῖσαι αὐτῇ ὦ αιρδῖ αἱ εἰ 

σένπιιραορῦσα κιφαλίω ΗμΑνὴρ οὐϊβεμφ οὐ πράζμμα: 

ἐς ἐπίξανομ. Τί δραν ξἰανύν ὑπειδάπερ ἀὐ νει τρς 

ΑΔ ΤΡΗ, Ἀυλαγά νην 
“Δι. Μήμιοι φϑονήσηιπβένερεῃ οἰϑεώμϑῳ δ), 

ΩΣ ἀσ; δύκιωλοι. δ᾽ πσλῶν 

δ χμίωρ. "ὁ δὲ μὲση δι Ε, πτωλὸς ὧν ,ὑπο,τὴν οὐϑαναλοις λέῃν 

“ος ̓ αμθικὴ δὲ μετρος ἀ’ Μέλλω ἘῊῚ ἰφληρλιως υρυλοδίαν ,» ὧν 

ἱκαποί Ἀμκίοσ'. "ΣΝ Μαροῦς Τὸ ὙΡ δύκαμον οὐ ὃς "ον Φυίῳλία: 

δσ' αὖν ἀηΐ αὐκρ' φτερὸ ρὲ Ἐ)Ὁ δὲ λίξωδαγὼ δ, καδ ραμμος: Εἰρλέγαν πὸ ναν 

πα. λενπεὶ κω ΚΡΊΝΩΝ ὄυῥβαε νὰ νυΐμ δικκλεῖ κλέω ὑπ, 

παι Φϑονασιιπὸ μέρεσ'ἐ " Ξέμωμ παρόν τῶν, τὴν γθλι ν κακώςλερω. 

ἡλέφου ϑύρναϊδου . μὴ λέ ντοτ: ΓΝ Ἴ Αυγὶ ΧΟ, ἐσμὲν, ὐσὲλίναίῳ τἄεωνι 

νῶν ἀζωροι, 657 λός ὧν πέπλικὸ »ἐαδλδισιλέγᾳν. Τ βνγῷ δίων “ποιῶν. κημῷ δίαν. ἡτοιδιὰ εῥνν 
γι. ἐποιθλ ορ λαμβανενοπουπέι »(ον ὄψον: ἡ δγο τὸ μὴ ὄντων προσωνπεΐωρ πίω ἀρχῶν, Ῥυὴ “εἰ 

ἐρίῳ “τοὶσ' ὕψος, Ον γίρμε κοὸ νιΐῶ- “ὡς ἐίο τῶ “πθιη Τοῦ τοῦτο. Χο οὐδ, δὲ τὰ “πε ἐ τούτον. 

Ζίνων “ποῖ ρόντων δὰ 1 ογτοῖσ᾽ξαβιυ λωνίοισ πολλῶν ποιροντων ἔψων, ὀρικέναρι κατὸ “πολλῶν 

" ἀρικοζφαν μων. δ) τοὺ κατηπρήδη ὑπὸ Το κλίωνοσ, Αυ πὸὶ γον ἐσμέν. δ1ο(ν μῦνοι ἀϑη 

νυΐϊοι χέριν μὰ συμμάχων κοὸ ϑένων. γε: μῶνοσ ὲ λονπὸν ὄντος, ὅρ, τοὶ ήνρεμαι καθῆκε έράμα. 

ἐσ' ὃ χοὶ δ ονύσια, ἐπέτα κιτὸ ἀϑήμαε κομίζειν πὸσ' γἰλεισ' χοὺσ Φόρερως ἐδ πλὴ : Φυσιν, ῳπήλεσιν» 
ὀυσαὶ 



Ά ΄“ 

Αγχάρνυς 
.«΄-ὉὉ  όνυνρι φῳῷν 

Κύχω δ «μοι ποῤρεισιν οὔτε δ φόροι ΟΥΕΜΝΙΙ ΚΗ ΟΣ ἣ; ΕΣ 
ἐν, νισίων ἀγὼν εχελειγσις πον ΕἼ σ΄. 

Ηἰκουσίμ οὐ τῆν ΝῊ “πόλεων οἶξυ μρκοιλρι δ μὲ ποδῶν ἐερέκένβοιδήκις 

Αἱ ἐς υϑρ αὐηοὶ ϑίώγε σερις“]ι “μένοι. φόροι ἀρίωψσιν ἐφέρονν. φδύσρ 

Τοὺς νν μεὩϑι χχε χυρα ὕὐγασών λέγω. ἐναγρᾶς ὁ ἐπὶ ληραύῳ Ἀεγόμεφοσ. ὃ 
ἰϑήμησι ὡὼν 

εδορέμκον! δοῖρα.- τεξεβοιούπες ῥ᾽ γρζωδκ αν, πΑβ κνς ἑτὼ δὲ μκι σώ. 5 μϑρ λσακ ἱλον ουσσῷ ,ορᾳ ρλονπὸν [κε Περι τῆ εσμένοι. 

Καὐνὸς ὁπποσε!εδτῶν͵ δυταὶ τονε φῳ θεός, ον βένωρ ἀπιλλαπαί ἔγοι κκαϑαρὸὶ 

Σ ΕἸσοί σ᾽, οὐ πὰ σὴν ἐμβαλοι "“Τοῦσ' ΟΙΧ ᾿ᾷ ἀροϊεκυρίως ΓΙ "σεν ζ , κριϑιὶς 

Κάμο εῦθεν οἰμυαίλι ̓ακεκομιμιέμα: " ἡ ζλλύτιλυναίζ ἃ Ὁ ἐμαϑυιρόποιᾶν. 
ὦνθοιν δι. “πτὶ σοίψη. Οὐνσαἰπταιναΐρῳ,ϑε 

Α τῶι ὥλλοι Υὴ) οἱ μόνος ρὸρ Κὰρ ἐγλύγῳ, ὃς ὁ αὐτῶν τῶν λαίοε σίκε μον ονο ται 

"ΝΥ τοῦ τρί τοὺςλάκωνα 6 οὐ ὑτιώμεϑα" νερὸν γρίβι τῆσ' λακωμικῆς «ωρω 

Ἡ μοῦ αὔοῖεσ οὐχί τέ έλιν λέγω. πήριοιν. ον ὁ σὐμιον ἣν κατοΐτν Εἰς ᾧ 

Μέμμηιϑε του δὶ δ ῥὑριτὴν φόλιν λέ 4, "ἢ ἢ ἐε κατα στον Ε, 

Αλλαΐ οδράρι οζ μοχθηρὰ ὠω ΤΥ ( ω δὲ δὸτους ὅλωπις οἰκ ἔπτωσ καθεϑέψ- 

Ατὸμα: «σὲ παι ρυέση μια ιρὼ πορκξεμα, ουσ' εν τοῦ ἑερῳ “τῷ “πὐσείοϊῶνος “Τοῦ 
] » κι Ι] ΕΣ 

Ἐσυκοφαύτει μεδέων ταλλ αι σῴζοι! οι. σιμαριον, ουδὲν διεισουν τες ασαλὸν 

λαίοε δχιμόνιοι. κοὺ δ) ἃ τοῦτο ἐδὺσ 
ΚἝ Η ἤοον - 
εὐπου σίκυ ὡ εἶδεν: ἱλαγώ ὃν εγαγῶς ὄν. πον μ- 

Η λθιθίδγομ" " ὁ σι ροδον λό μορυσ ἁλόσ' μένα μηδὲν ἐνχελὲσ' ἔχον του οἰ με 

Ταὺτ ΜΝ μελαθικοίοκ ἀτσό πλνβ ̓κύθη μερόν τιφορᾶσ' ἫῬ β ἀδοκίμων νομι σμεΐ: 

Καλ τοῦ τοῦ μδιρ δὲ, σεμεραὶκ ὠπήχθθι αν τον περ ἀρώτυσποι λέπιτα δι πα 

χη ὀμῥεῦμαι. κοὸ νῷ ̓ ς ἐύϑεισι λέ 
Πο ὑρνέω δὲ σέμιαθᾶν ἰόντέεμε 29 ἐραϑᾳ» γφνπαραγαράκϊαν ρὸς ποιρακὸ 
Νεανίαι κλέπτουσι μμεϑυ δῸ Κο’ »ἤἥαβοι ̓  ἼΤοντος ὅϑερ κοὶ παρὰ ἀϑηναιοισ' 

καθ μειερῶς ὀδυύμες σέφυσιίω μββον τοιράσεμοσ ῥήτωρ. Μεγαιρίων 
τα λλ αν σκιδι δονὰ “βυτίμαουον 

αὐτοὺσ “πρρα διοολϑροι. " ποιοῦ πτότιλέτει ἐσυκοφαύτοινοῦ μόνον μεργαρῖ αὐ ἀρυπλανίσκια 

αὐτῶν. αὐτὶ “τοῦ “τέω νπστε Π ν αὐτῶν τἰὼ οὐσίαν ̓  περιφρασικῶσ' τοὺσ' ̓μϑ7οι ρίας. Σ νον ἃ « 

πὸ δὐνόας τῆς ὁσίωνος ώ ἀλλαλρῦ. σμενουσ' ον » τοιῦϑε πηφνομίνεσ οὐδενὶ κϑσμῳ περι εὄντεσκα 

τὐόν. ἴω ἀρληράμμιατι (Δ σίκν ϑοαι ἴοντοι “ὸν ἐν φνδλοις παδοκ οἰταν τουπίσι πίπῶνα. Η͂ χν ́ 

δρισ ὡλύσ. οὕτως ἐπ ἡἰκοῖ. “ποδλοιὸ ἡστὶμ “"ρὰ μέγα ρῦῦσιν ἄλισ. Τ αὐτὴν μεγοιρικαὶ ταῦτα λέ 

γονγτες ὅναι μεγοιρικἀ πούνποι δγήρππεζον ὑπὸξ συϊεοφανηρεζτωμ οὶ “τὸ σμικρολόγου. Ρ'ὀρνίω 
ἣὴ σιμειίϑοιν. οἱ ἀπὲ δ Ἢ ἀϑαναίον μυγαιρικ γωαῖκα ὑρποῦσοιν σημοιήϑοιν. σἴνριδιώπερον ὃ ἣ ὦσε σιμια 

᾿ϑαντού τησ' κ δ. ἄλκιθι δας ἡ ἐρίαϑη. ὃσ ουδοίεδϑανανπενπεηκἐνρα τινὰς ἱρποιίούμαι τίω πὸ ὑρρίω. 

Μωνακόῇ αβονλάπαξ χαλίμα Φιοίλε. » μεπαξν “το δείπνου ἐτίϑεσοιν ὃ ὄνου πεῖσλ «γωβδρίω. εὐ τοὺ 
εἰσ σμηϊρὰ ποτήρια ἐμξα λόντεσ' ταύταν ἴρρι ον ἐς Υ̓ Ἀφορὲ ἐκ πελέσο. ὃς “ιαλῶτο κόπα 

βος: ὑπρινϑι δὲ ὁ ὁ μείζονα ψόφον ποιῶν. Ῥεφυσηγο μόθον Φύσιγξ λέχτωι, Δδεϊωὺσ λέπισμα-- 
πῶν σκορόσῶν " ὁ φυῇ εὐ πουξον, διὰ τοῦ Τὸ εἰς μεγοιρέασ ὅτι πολλὰ σκόροδα ἐγοισι. .κ πεσλκ 

σμένοι. ἀπο ὁ μύτοαο ρᾶσ' 3 Ῥ ν αϑεμον δυχοβϑῥων ἀσκῶν ἢ " Φναώμιι ̓ ἐκκεκαυμθμοι θἰϑυύντεσ'. 



Αἰασοισίας πύρνα ὅδο. τῇ μιᾷ 

Ἵ«τωνὶ ἐχφήσωυτο, ὁπερικ λῆς 

δὴν ὀργιϑεῖσ', ἐγραήε » 

καϊὰ μεγοιρίων, ψηφισμα 

ἀπεύγορϑδων δέ χιϑυω οὐ “- 

»»υσ' εἰσ' πὼς ἀϑήγασ᾽ . ὅθε " 

ἐιᾶνοι ὀργόμϑροι 3 29 ἀϑηνῶν 

προσέζρυγον' 16:5 Ἄχ εοῖε 

μορίοισ. ἡ δὲ ἀασοωσία Ἀ7.. 

Αοισοφείνους 

Αντιξ ἔκλεψαν οἰασον σεις γρέγα; δυὸ 
ΚἀνΤώϑενα ρῦσαι ππολίμουκατερρ "ἄγη 
Ελλλισέ “Ὁ ἐφενέκ,  ιώνλουνκαφριὦ ὧν 

ἐνιύϑω ὁ ὀργὴ σίρικλέησ' ὑῤλύμυπίος 
Ἡφαήϊεμεέρ ῥόντοι ξιμεκύν α τὴμῥλλαδα. 
Ετίθ4 μδμξι αὗφην ρ σφι δλιοὶ γελρα μένους, 
ὥς χεὺμειέρέας μἡτέντν μιλντῶν στο ρς 

ἰμλέους ἰώ συίορια,  Μ ἡτὐνϑοαλουή,εὐσὲν ὀπεῖρῳμδῃ '{ι- 

Ἡελ στα τσ Εντύθῳ οἱ μελαρὰς ὅχεδὰ σεήνων βαΐ δον. 
γι. Καὐπεῦθιψ εχ Λακεδορμονίων ἐδφουτῦ ὐωιγώπως 
τον πολέμου. “εὐ τοῦῦϑοι εἰσ’ Μετοιθρ ος φεμμηόδυοὶ τος λοκαθρί (σ᾽ 

τὸν περιμλέα βούλνται Κοὐκήθελομῳ ἡμιθς δυο κϑόωρμ πολλάκις» 

ἐκ φούίη τνεης Καν7ῶϑεν ὑδηποί τογοσ ἂν Ὴ οἰασίσωμ.- 
Ε ῥότε οὐχρὴν ἰγλὰ τὐχκῖν ἐἰσα χες 

Φέρὰ Τ λουκεδδορμον ων τὴς ἐκ πλινσοισ'σας οἰ 
Αἰ πίδοτο φήνασ κιωΐγον σερρλωμ-, 

προσοιηῆ ων πρόφασιμ.. 

Γιεθικλέω; ὀὐλύμεαΐ: πτῶν 

ὀλύμποος: ὅτι ὑζουα ὀλύμ 

“πίοσ’ καλῴτοαι, ὑπήίγειγι ΟΝ 

ΖΩΙ «ν΄, ἐξ βόνποι δὔπολις δέμοισ. ἱκράτιτος οὔ τοσ' ἐάετ ανν ρώπων λίαι Π ὅαθτε πιρίλθοι 

ὡς περ ὁ ἀγαθοὶ δρομῶς, ἑκκαίδεκα “ποσῶν Ἐρθ λύγων υοὐ βίτορασ'. ταχὺν λέγεν ἐϑν προσ' 

δγι ἀὐτοῦ ἐᾺ τῶ χά πειϑώτις ἐπείωανιζερ ἐ ἐπὶ ΤΡ χείλεσιν. ̓οὕτωσ' ἐ ἐκήλει. κὼ “μόνοσ' τ᾽ 

ῥντὸ ὅρων, τὲ (έν τρόνε ἐγικατέλι περῖσ' ἀκροφϑμοισ. ἐπθᾳνόμουσ. μαι μού μϑρος ὧν μὰ 

σικολιῶν ποι ἥν. “πιμοκ ρέων ἡ ὃ ὁ ῥθόνον μινλοηιὸς, “δὴν Ἰγραγε σκολιὸν καϊα 9 τολέτου. 2 

᾿ οὐρ χί. ὠφελισῷ τυφλὶ τλῖτο, μητέρ γ μὴπέν θαλοῇ: ̓ ομιήπέν ἡ πεῖρῳ φαννμϑμοι. λα 

τὰ ρτω γρῥ ει ναίφν κα χερόντα" δα ἐῶ “ππίντέν αὐοὶςκακάήεγισὶ ἐμός ιϑὺ τοὶ δὲ περρκλίης 

ὀσαγιεβτοι. εἐπό ὁ περμκλῆσ' γράφων Ἂ ψεφισμαθπε. ̓μεγοιρέασ μῦτε ἀπρᾶς με, βαλάτα 

σῆς μηπὴπεῖρε μετέχειν. ἐπεϊοῦ ὅμοια τοῖς τιμοίο ρξου τος ἐγρανίε, δα ὅΤο θεν ἐπιᾳ νόμει ὡς 

σκολιά ἐγγραμμέρποο Ονε ἰκίλεσε ὃ ὁπερικλὴς “εἷς μεγοιρεῖσιν. ὅτι τίω ἱφαν γῆν τίὼ ̓οργοίσνα ς Ζ 

ωρ γνσαδι Ο σε δὲπτειήων. ἀντὶ "Το ἑλίμω Ἴογ- “2 λιμῆ δεφϑέρορτο. βάδην δὲ, αὐπὶ το Κα τοῦ 

ὅρα  αὐξαιν ομϑῥου τὸ λιμῇ ") ἐσαἰδοσιν ,λαιμβάνομτος. Ε ρϑτισ οὐχρῖν δι Ἴ2το ἀπιπηλίφου ( 

θἰταδδν: ἐρῶτις ὍΤΙ ὅκ ἐχθὴν ρλε ἊΝ κινάσοιν “χουσ' λακεσλωμονίους: τί οὗ ἐχεῖν αὐτοὺς, ποιένν: 

ὄποῦτε. Φι ρθ κοὼ λαιεδκμιομίων. "ὡς συ υμιγαζων ὃ ὃ πρᾶ πιάφισιν: ἢ ἔντις 3 ΒΡ λακεσθεμονίων 

τολού σοῖς εἰς σερίφον, ρ. τυχὸν αὐγρὺσ αὐ) κασι Διλαβὺμ ἥϑαῦ! τοῦτο, ἀπίδοτο. ὦτα ἐκένοι 

ἱαπέφυγον πρὸς ἡμᾶς δεύμϑροι βοιϑεασ, ἀγιπεᾶρα. ἡ συλία. "λέγφὶ ὅτι πδωμῶς- ἀλλά ΟΣ πίέλοσ' 

ἑβοιθῶτε α᾽. γρυποιυ ΓΝ "λακ εδμιμιόνιοι ὅποι σὺν ἀδκοώτωρν ὑμῶν μιὰ ρέαι πἰκ ρὡς ἡ ὅκ πεν 

ἔντισ' συκ ὀφαντήσοις ἀπίδογ ἀπὶ Ξ Ἢ ἀϑηναίομ λαβών. “ν»» καὶ “δὲν μέγα αὐδῇ τίνος δα ὀς Ἂ ἰλάᾳ 

ξον ἀδικόμϑῳ ἀμψαιϑνι. "αὐά φισιν ὅτι τὴ ἐθίῷο τὴς δὑπελεροί τησ' μέσον 85 ἀϑηφούων. "οὴ οὐπ 

δ ὁ ἀἐλάβετὸ τί ιἀξ ιοΐ λόγου κί μα: ἀλλὰ καυίδνον, ἰὐέγεϑε α αὖ. Φιωυᾳσ. συϊιοφαντήσεις. φε 

ναίει σοισ΄. ἡ δὲ σέριφοσ'.ν σῦσ' ἴξιν δ πελέσοί Τὴ πρὸσ' “τῇ ϑράεμ. . 



Αἰχαρμϑς' 
Καϑόϑ᾽ αὖ δόμοισιν ἀπεόλλον ὑγιδέϊ- 

Καὶ καυρτο εϑῤτ' αὺ ἐϑέως καθεϊλκτε 

Τρια κοσίασ' ναδφώνδὲ α᾽ ἡπτόλις πλέα 

Θ ἐρϑδγερατια ὡτῶν»σερὶ τριυρα δ χουθοῆς . 
Μιοϑαυ φδορϑρ ὡνεπρλλαόγων χεν σουῤόμων 

ΣΤοάσ σεμα χου σησσιτίων μεζξουμδω ὡν- 
Ασκώ ἱνοηρ οπτῶ τῇ ἰρωμυκαίδους ὦ ὡν ουβδι Ω 

Σκορόδω μἐλαῶ μ'κρο μείων ἐν δρνατυϊοισ- 

Στεφαϑωμ. Ἧι χίδωμιαὦ ληζ (δῶν ὑπτοσίων: 
Τὸ ἡμεώρι ον δὲ αὐκω πίων πλατον μδὲ ων" 
Τύλωμ ψοφντωμ: ϑ λα μίωμ Το7» υμόμων: 
Αὐυλε γεκελλισῴμεν ἐλεεῖ βὼν συμ ἡγμιασωμ: 

Ταῦτ᾽ ὁ)δ᾽ ὅτι ἂν ἐδρατεὸν δὲ τήλεφον, 

Οὐκ οἱδιμεϑανσ' ὁ ἄρ ὑμῖν ὅκ ἐμ 
Η μια ληϑεφώ πίτριἡἠονοὼ μιαρώτατε, 

Ταυτὴ σὺ πολμᾷςτ ἡϊω να ὦ ὠριδμεἰσ λέκιμ; : 

Καὶ συκοφϑρτησ' εἶ τις ἣν ὧν ἀδεσοισ᾽. 
. π᾿ ᾿ς Δ ΠῚ ͵ »ν» Ι 

Η μεν ηὃν ἡρσεὶ δὼ "μσ λεγε}. εὐ στρ λέγει". 
͵ 3 δ ᾽ δ. ! 

Δι κυ ποίψταινκούδαν ο(ὦ "ΑΝ ἡυδυται. 

Ηἰμιτ᾽ ὀδκανα “Του τομ εἰπεῖν αὐτ' ἐχῆν: 

Αλὰ ̓χϑὲ δόρων τοῦτοι τολμήσει λέγειν. 

Ἡμῶν» σὺ ὑ ποθ εμνοὐ μδῳ ξσ', ὧν ἐἰϑένε! 

Τὸν αν ρα Ῥῦ χορ, αὐ τὸσ' οὐ σελ τράχει.::- 

λ 

Η συλλοχδδιω αὐτὶ “ΤΩ ου » δὲ 
ὅλωσ'βι »»γοῖ ἐκτηλίφου. 

Θορυβεοραπωτῶμ “«τοϑυρυ 
(ουξβηραῆ ὁντωψιῆ βου 
τὰ τοδέϊνβικραρλους 

ὙΠ. Μιαϑον δ δὺ Πη "μι ϑϑοῦ 

Μ εἰ τολονμβν γα σέμεμνν 

σὶν εἰς τὰ σ’ ναυσ σα 2λοῦα 

ὅ),α : δὲ οντοῦσ' πρῶ ρας. 

Ζιήρων ἰὐἀγίλμιαϊαλπινα 
Ξυλιμναφδ ἀϑίωζσ' καϑι “- 

δρυμϑμα ὧν ἐπεμελοῦντο 
μύλλορτες πσλᾶν. 

Σ ρἂσ' Ξένα χου σης. βιλεγομέ 
γ"σ ἀλφὶτοπῶλιδοσ. ἰὼ ᾧ 

κοδῦμησε “θικλίις. ὅπου. 

κϑὴσιηρσ' ἐπέκφτο φιλὸ 

(ὦ δὲ γϑὶ “ὃν πειραιᾶ. “5 Ἐς“ 

ναλούσησ ἡ, δὰ -λῆθθ2 

ΩΣ σωιναγομκῇ ̓  ἀδλσντισμω. 
ροπωτήρωγ. Ὁ ἡμιαύτωγθβ 
φυνϑδνούλίος δυπεύῆκλον. 

λὲν δὲ ὀῤνσκαλμόν, τὴν 
κωπηνιῦμη ΡΘ΄. Ῥοσποῖσ' ον 

δρμαπίνοισι, δυτέοι τοῖς 

τροπωτῆρσιμ. 

Σκορύσων ἐλαώε. οἰῶ ΟΦ 

λυμον ὀδιόνσεσυτοιῦντω ὡΖ 

νουνη κοὺ οὐλί νὰ ἱρά. 

Σ΄ τεφαύον. “τρ χίσωρταῦσα 

δ πείρτοι, ὕσθλολον μὴ 
ἔ Ῥ μελλόντων ἐμιδαἰρψν ἐἰσ' τοὺσ' ναῦσ'. Ὃ χίδες δὲ δὸς ἰγοϑωνιὰ κ- Ἰσωσ οὗσ' ἡ μές καλτίϑν 8645 

σα ἀπεμριὶ ν' ὁμοναϊχρισιψὀροῖ. Υ̓ στῶν ἢ 9 συλωνξ γρομὴ οὐ“τοῦσ' λαρσινα σλφλυτογσιδήρο δ᾽ 4 

γοισίασ. λίγον ὴ ὧν πώπια, Δ τοῦ αφ ̓οἱδι(δεπϑτοιν πολυγῖς  αύματα. Κοω πίων τλαΐου μὴ μ᾿ «ἕξεις 

κώπην ̓ἔνλων ἀρ τηδείον, Δισαῶς αὐ μοζόντων" γα Ἰσϑσιὴ ὁ ον τρύχοισι “»ἷς ΤᾺ ἡμασι ἸἨυλων 

βββυλινωνὴ ἥλων. ἴςι ὃ ἡ σύλθυνενυκρυ δν στὺρ Ξιάποσι ' ρώμα  νο των. ϑουλοι μων Ῥιαοξῷ. 

Ννλωῤ - ὃ ὁ! δ θ’ Ῥημα Ὥι. "ἡ μέλος μουσιϊιὸν ἄψανκελφυεικ ὄν. Τὸν ὃ τήλεφομ. ̓οὐταῦπο ἐκ 

πιλέφουφυρν πίθον. Α' λμθεσθ τόθ! 7: ̓ οντοιζιϑοιδν ρϑταιόδχορθῪ ἐσ δύομε ρει. κὰ μϑῥὸ ἡ 

ζῶ ἐφ δὶς λέγ ὁ 0 δεωαιόπλις: ΓΝ ἣ δ ουὐπνδὶ χῇ) ων ἐσ θέσει δ ἱαμβικίωτίώ, ἀληβρνν ἢ ἊΝ ̓πἰβ πε: 

Καλσυκοφατησ. ̓  εἰ τυ υ χέτις ἡμῶν συκοζφαντας ὧν, τοῦτον ἴσεκωψασ' κοὶ ἀπεκ ρούσω- τοῦ ποοῦνμι 
τάθθικὰς ς ἐρωτήσεων. οδἷὸν Οιβὁμεριμιόν. ἐπε οὐτίσικνδὶσιν αϑόϑασεισ' ἀρ αὐάτρόδι γών “ ὩΣΘΕ Υ ΡῪΣ 

βήπιιο Εἰ ὶ τεϊ δέκ μια κα τὶ ρώτησιν ὃ λόγοσ. ὦ κοὰ δγ κουμιφνοὶν,ἐχοίῶ τον ἀὐηντ πεῖν. «εὐρῤθέσει 

μ ἢ ἰυρυτουληζφθάσα., 



Αοι φνὺς 

ἰϑλωμαχ ώ. ὑῷ ᾿δδγπσλὴ Ἂ Η. ΠΣ λάμαλ 'ω βλέπων εἰφραπὼν 

ἄσϑεσισ ὡς πϑίοδον ὀκποῦ, Βοήθησον ω χι Ργν λόφα φανεὶς ᾿ 
κω λον ἡστὼ δῥάα ὄ ““- ᾿ 

χαῖα. ἁπλοῦν ἡ τὶ τέταρ ἰὼ λαΐμιεχ 2] 9 ἰλεὦ ἀρ τομοὼ 

ῬΜ. “δ τλοῦν δὲ δξίι τον δ᾽ ἐἰτ ᾿ἐσ»ησ “ταξίευρχροὶ ερα τηγδσ'- 

δὲ πέμηϊον, ἰἀμρβυιμιὸν δ, χορ μα ἐγ δ αὐὴρ ροηϑήσυίτω ᾽ Ι! 
βυβορ παρ ἐρί 6. 
μλόφαί, φοβερώτα τε: Τὶς αὐύσοις: ἐγ 5} “δ μο μάσοσετ 

͵ “- γ 

ἐγ Αἰ μέσος, αὐτὸ τολϑ μων Λα οϑὲν βϑδὸς πιζουσοὶ “πολεμιςεθίοις 

ἀπὸ μετ φορᾶσ' ΤΡ αϑλὰ Ροὶ χὰ βοηϑεῖνηρῖ κυδοι μὸμ ἐμβάλον» 
πῶρ᾽ ϑρ τοὶ μιζσολινφϑεμτον. Τίσ ϑρπν ἐξήγειρεν ἐκσον σιίγμιαυτος" ᾿ 
νὴ μλέχοντων δυκόλως “ἰ 

φυγὲν, ηουδὶ αὐντιπευλοιίον τ. διῶ λάμαχήρωφ» ὙὟᾺ ̓ λόφων κὸν ΡΣ λόχων: 

τύς γργὸν ̓ἐξνγῴρον. ὡς τῶ λα ΧΟ. Ω ̓λαμαχ ̓ΟὐΥ̓Ρ̓ ὐὴν ον θ βΩΎΡ δ᾽ “πὸ λα ὃ 

μιανχουνλονγσ' οὐ ὙΠ ΤῊΝ Α͂ τὸς σοίν ἡμῶ ν τίω πόλιν κακοῤέθεί;, 
αϑρίω οὑτῇς ἀασίδνγο ρεἶνα: δὲ 

ἙἸωτοσοίημ ατο ςκἰυῷὶ γὺν Ὁ αόντος σὺ σολμᾶς ἡϊωχλτὼ Ἧ λέγ ἐμ τόδε; 
τοστσλεὸ καλῶ τοαισούγαι. δι λάμαχ ὕρωξ' ἀλλὰ συγγνώμμεν ἐλ 
σείπιβ, τὸ ὁπσλον χρὸ ππονσοὶ Ει Ω ῳ λὸσ ὧν εἰ “πὐνχι"κήφω μυ λάμην: 
74.» πινο τσ α, από πίω Δ ος, Τ' (4 ξἔσσος ἡ μᾶς ἐκ ἐ ἐρεῖς; Δι: οὐκ δὲ δοίσπῶ» 
σασίοδν.εν ἢ “τῇ ουασίσν ε“τέτ' 

Ὑπὸ τοῦ δ ὦ "δἰ όπλων νἰλιγγμῦ. τύπωτο ὺ γραῦν. ἰτωμν 
λαμ ἐφλναβησοι. τϑισ’ Αι» αὐγηβολῶσ᾽ οὐ πένεζκ ἐμὲ τὴν ἯΝ μόνα, 
σὰνπιτονδίοντ «λούλησο. ἢ Λα. ἰδού. Δι “πο ροἴϑεσνιών 7! ὁζΥ αὐτὴν ἐμοί. 

«ὦ “πευνούρτως ἐφθετ ξ Δ ΤΥ Κῶτορδιιφέ ρε γιΐ ἀπὸ γὺ κράνδημοι Ῥ " ἥ[ερον. ἵληριρ. Ἰημαρν αὐηὲ τ γα 
δ᾽ ̓σιυελριῖ. ῦτ δῶ συ ΛαυΤῦτὶ πε λουσοι Δι "τῆς κεφαλιν νῷ λαβοῦ 

Ραίκοσιο, ὄιλ “λέγουσιν δὲ ὴ ἵν᾽ ἐξεμέσω: βϑελύδομαι Ὁ “σοὺς λοφυς . 
τϑλδκ Ῥδϊανορόφ γδ, Λαζυος τισρο σετ- τῷ πτὶ Γλφμέλλφσε ἐμόν; 
ποι ολοϑᾷ, σηότ' (Δηρύ το 

ὁ παύ ᾿ιαλῖσιρ Ἰλιην. Φα Δι" ΡΤ, λον ὅν ὀπέμοι τίνοῖ γρτί: 

λα ἐν μα δ φϑον Λα ἡ ρρ ϑύσ' σιν. Δινο ρα κομτρλοικύθου; 

)9γ,ΦΙΉ ὁγομαιδγὰ λαοὶ μ᾽ ὡσ τιβνη σελ. Διο μηδαμῶς ὦ ὦ λα μαχι. 

πονϊώταλτηγβυτιωμοΝ  Ουκαγίλυν γξηνοεἰ δ᾽ τῳ οὺς Εἰ, 
μιόμα.αὐτὶττο) τοὶ φοέφας. 

Φιεφὰ ἥόύπη ρΆν" ἡ μὸὺ ΩΝ οντουύϑευ ὁ ἡ μο ρμόνοσ' ὡς φυγν᾽ “ἀὦ μαγον} ὃ μορμοῦς. ὡσσοσπφοῦ ς. 

Ὑλη]Φφίν. Ω κα τέ! ἔνα ὀβεμέσι. θωϑοισιὰ οἱ δυσεμέις 7 φῳ" χε οϑι: Βδιλυἥομαι αὐνγοριειίσ 

ἀπρὲρ ὅξεμάν των δγιὶποὶ ςχρλασ'ῶ ζγσ’ δὲ χοντουδ λόφυσ. Α͂ δ ραίεομπολαικυϑον. μα τοιοκ ὀμσευ ἃ 

κομιπώϑουδον Ὁ Ὅδκαυχί οι υἴθεηι ἡσε δὲ εκ αν ὀνόματα ὄρμ!89. διὰ δικομιπεισὴν ὄν 
“ὸν λωμαλογ' Α' χδιῤτολώκδν ἐν ἥλαπλω γγνεῤληκύθιον λακυθιφάν Ὀ ὄμανον δεὰρ 

εὐψοφᾶν ΣΝ γ)- ἀ-ποτέλει κοὶ ἡ ὁ λήκνθθ. ἐπεὶ οι αὕτη πεφύσητοι. ποίνταλ τὸπεφυσιμάβα, 

ΚΟΡΗ “ποι. ἀκ ὸὶ οὗντονκ ὁμπον καὶ φβιληίουθου,ὀνομιασινύθηρκον. Οἷμ ὡσ' τρμήσει.Κ πέλῴορ 

ἔὰν ὠμιαμα Πιιοδε »δγὰ τον. σ' Σ Φασὶ τνήσει. Ονυ 



Αχιρνῇς 
ἵ 

ἡ Ὁ. 

ἢ τί ὅκ εἰν ζω κησνιρ βὐ ναλοσ Ἵν ὁ ει, οὐ «πουδαραίδες. ̓απουδκζορ 

λα ταρὴ Νίγω οὺ βνερασετὴμππωχοῶμ, διε σον τα αὶ 
: δι" γὼ πάρ ὄμι ζυχ Ὁ] λὸς,Λαιαὶλλοὶ τὶς ΝΣ πῇ πῳ Φρωζᾷ. 

διόςτ ςυπολί τῆσ' χρη δδε,ήασουδαρ χίδες δ ᾿ Σβατοωνίδις. αὐτὶ το ϑξ«- 

Αλλζξοαου σερ διπύλεμος φρο τῶν ἰδῶσ. Τμυθκάρθος ατιώτις. 
Ι "2 τ ! Μϑϑαραίδες μι υϑὲν λαμ’ 

Συδι ἐξ ̓ἀξαβορα ΠΥ ἅδὺρ Χ δῳσ'. δαὐωνὶ Η ὀπητουδ τ Ἢ ϑρόσῃᾳ 

Λα. Ἔχσροτόνησειν ῥϑας, Δινκόμευεέφτι πρᾶς τῶν μιϑει ἡ,ϑιον. Κυμὰν 

Ταῦτ᾽ διὰ ἐ γὼ ) ὁδελυῆόκϑροσ, ἑασε ἐσιμίῳ . γε αὐτὴ τονἄποικ᾽ριοιἀππα 
Ορώῤρλιὸς μϑὺ αὔρα ἐν τοῦ τοξεσι' δόυτοι. μὴ γΡ διιόϊικυξ τὸ 

ζϑον, ἃ ἄ μουσέντι φοΐπ ἐἴΤοῦί. 
Νεανίς [ατδ' ἴουσ δ ὺ δα δφοῖραι κο Τοῦτ. ΤΙ σα ϑμοφοιιψί πσσνισ ὃ ὁτισου 
τὸς κὶ ἐπὶ ϑρᾷς ἐς μιθοφ ορῦνται ες δραχμαῖ Αϑρδσ᾽ ὧσ' ξερθ εν μαξιγς-- 

Τ'ι σαι βϑιροφομ παουσ᾽ τθομτρΠέπππτορ χίδοισ'ν .σ ἀμφί ήσαν δὲ φιιί- 
ψισσσὺς ὡδ ν; Ν᾿. ἅπαιρα 

Ἐτίρος δὲ πὰ ροὲ χίρετι «τους 2 ἐν χαῦσι ΘΕ ΥΜΟΥΝ 
Γς οητοϑεοοργσ δομήα λαζόμασ' “γεβανλυτο. Πανουρππ 

Τύς δι ὧγκαμαρί »υκὰρ γιλῳκὰν καταγίληρ “χίλι. γὐτοιόκω μῳδᾷ 
5 εἴσνγῆα, τιυνΤεπίσμιε 

τ μαγ νης γ)ν' "ΔΙ αὐ τιογδὺπῇ ἄν: δυλνφαίμιπαιν ἐδιν 

Υ̓ μᾶς μδρ ἐδὴμεοϑο φορῶν ἀμηγέπου" ΡΟ Χ Δ ίω; Θιγίρυπαπὸ Φφα 

Των δὴ δὲ μηδον᾽ αὶ ἐτεὸν ὦ μειρελείδᾳ Ἀαίερύνοϑ νδιϑε ὁσίων » "ἐν δο7 
᾿] Φ ἁ 3 

δι πυηριςξίκασ σὺ »λιὸς ὧν ἿΝ μθαντβνδιμιονῦμται. “σ ὧν ἢ ἢ 
νδμαςοοιξτωσ ἀσαῦτι ̓ δὸ 

Ανέννσωκαὶ τοι τὶ 5) σώφρων κἀρπότης ̓ μου. Ὑ τσ’ δανχοιῦσι χαδμ᾽ 
Τί δὴ δ αἰενλλος κοὰ φοοίϑας. εὐ ἘΥΡΩΝ 'δὼσ' ε ΠΧ ἕσπει ρωτικὶ «πεππριοζἢ 

όι δωσὶς ὑμῶν τὠκ ταν ὰ τοὺσ' χαιόνεις: ἡ δρλὸ οὐ  ππεύσιμεὸ γέρο ρο 

υφασίνολλ ὁκοισύρα οπσὰ λεμα. χθς. κτὸσ ἐβιναύτέχφνμο ονγριόσ 
: σιν. ἐπειδδιρλέσμ, αλακίαν 
Οἷς ὑσὶ ἐραύυ τὸ καὶ χεῶν πρώίω πυτί, διδεόετι ἠρεῤνὶ νερῶν. 

ὡς “Πρ αἰτῶν! Ἵ] θον ἐκ χίον Τίσ' ἑασίρας, κοὺ ὅτι ἐκϑουλῳ ν. 

Κάνχλᾳ. καμϑιναῷ γλε 

“πόλις σικνλίας, ἐποίησε δῥκαταήλα νἀὐαύτονκ αταιγλααὺθ “ἱ 5 ατη δ. ΔΑ ἐμιιίφν: 

ἁπανταλρ ὁπωσαντύ -" κκαϑοϊονδέπε τερόταν. Ω ἈῬίλανλ ε ἀποφλμϑίλας. ὅΤί ὺ ἀμαυρὸν 

πῦρ, ὅλοι. ηρυτέσιν μι ἄρον ἀχερν κέ. Η͂ λεπεπρίσβϑυίιας σὺ πολιὺσ ὅν οὗπος ὡ γῇράκοι βεσοί ̓  

ὧν οἱ ναλύ)ν ἐκ πολλοῦ. «ἦι νκοὶ ) ὃ ἕνα πϑεῆὸ ἂν ἐτίϑεσοιν,ὡς ἵχων, “πλερᾶς" ἔχωρ. οἷν λάπεινφα 

σὶ Ἣ ὁ δύωΐννα ἐρωῖ λέγμοα αὶ δύω. Ροιρίδε. ἀὴὴ τοπρ ἰνουντσλασεμ Ὄνομα". «ἐπειδὰ δά ρνῶς,αν 

ἐρακσ.ἡ δπρῖνθ» ἁωντήδείον 3ύλον ἐς αὐϑρακασ. ιΟὐκοισύρασ. ὁ μεγοικλῆς. μοισύραδὲ ε ἐΐμετο 

ο ἀϑμώ Ησίψ δ ϑὰς γυλκαὶ Ὁ τολουσία,μίρ' τρμεγοκλίους, ὃς καπαξεβγυκὼσ τἰμϑοὐσίαν. "ϑὺ ὑεε ρ' 

πεσλουτηλ δ, ὶ εω πρτάκοινὰ ἜρΘΕΙΝ λεγῦ. Οἷσ ὑπο ς ἐραύου: ἐρ. ἐ θλον πἰλεσμαπι ἐφ κοὶ 

νὸν διδόναι. ὁπ ῷ οἱ μοὶδν δόντες, κοὺ ἄτιβιοι οϑομιλφονη. δι μετόβιας ἀπεντοῖτο. "ἦρα προς δον αν δὲ 

ἐπήγαγ. αι. ῶ 11 



Αοιξοφανους ὙΤΎΤΝ. ; 

Αἴπεψτις 41). ᾿᾿Ἀπαντισἐξίσων πρὸ οίνουν οἰ Φι'΄Ἄοι» 
πῚ μρδν, “ Ααῶδημο χράσι 'κοταῦ το δῶτ᾽ αὐα χυτοῖς 
- ἐκ χονγάπὶ 
γι] ρα ἐκ. ὉὉ Διρυδήτ' ἐ ἐαὺ μιν ν μι αθοφορῇ πλιμα λοσ' . 

ϑνείσιννἕναμιν Λα: ΑλᾺὴ οὖμ ἐφ οδρ “σάσι πσελο"πομμησίοισ', 

πρβραχιῆῆαι δ πολεμήσω “γὼ καποίρξω πακιτοῦλόν 
Οιόντων ζωλέ- 

γάν. παΐζᾳ οὗ οὖν Καὶ νου σὶ ὦ πεζοισι κασοὶ ηὸ καρ σιρόνε 

αρολ υβίτυῦ Δι: Ἐγὼ δὲ κρύἥῳ καὶ τσυλοπτορν ἡἠσίοιῃ, 
γομα, ὁμώνυ" Α' παισφηρὼ μεϑτώσεκαὶ 6 ομανϑοῖς, 
μα έσνααι Πω “Δ "ἰτὸ ὀραζᾳν 5 πρὸσ ἐμέ. λαμά χιἢ μϑ. ΚΟΜΜΑ͂' 
ρασυμ το ηρὴλε 
τῴ διασύρων με Χο" ̓Ανὸρ γιχᾷ “τοι σέ λόγφισιν: καὶ κὰν δύ μον μεταπεήϑειν.Ἢ ᾿ 

γχκλίαιοὶ λω Γ ερι Ω Τὸ ασονοδδῶν. «αὐ ̓ἀπρδεωπει τί αὐοι ποάςους ἱπίωμῳ 

μαλορὖσ πρῶ ΠΑΡᾺ ΒΑ͂ΣΙΣ ΣΤΙΧΩΝ,ΛΑ. 
τὰ ρον Θέ εξ οὗ γέ. βο᾽σίν ἐφέρηκε Φυζκοις ὑφ δασίκαλος “μῶν, 
ΘΗΝ ὁταῦβει 
Φγνι ταλουτές ὀυπω πα ρέβη πρός. οὐ ὀϑεαηροι λέξων, ὡς δεξιὺσ ξεν 
σπντοια ἐπὸ δ (ὰ Διεβουι ἐϑμονδί ὑπ Ὥς ἰχφῶρ ἂν ἀθηναοις το χυβδλοιν: 
“ρλεως ὁτιαυ τ᾽ ὧσ κωμωδιξί τὴν γὐλὶν ἡμῶν εσὺ Ωὸρ δαμον καθυβριζ4, 
εἱ έλοι ΤᾺ βι 

πϑθμιφυλμα ἄφαρ “ας δεῖ τχε υιωὶ πρὸς οἰϑανο ους μεταβούλουτ: 

λινοικαποιγχρέ Φασὶδ' ὅναν φρλλμ ἀγιϑῶρ ἀξιοσὺ ἡμῖν δήρι ἡ" ΤῊ δ. 
οἱσ' ουσιῖν- ὕπσες Πρ σοίδ- ἱμῶς ξψικόνσι λόωις μὴ λίαν ἐβαωπασάῶϑ᾽: 

τἰμακυῆλπ: Μά ὕδεϑαν “ω υτσθυομϑῳ ὅς, μήτ ἕγών χίυνο γρλι τοισ' 

ὅϑαι Φλούδ. τς [Μρότε ρ δ᾽ ̓ὑμᾶι οἱ ρέσβφεοίτὸ τ 5 γόλεῶν ἐξαπανοτῶν τίν ϊ 

μὴ δα μθθι. Πρῶνρ καὶ ἰοσεφανχοίκα λγρικώπειδὲ Τ8Ὲ τιρείπτε" 
ἀγ»δὺ αὔρα. τὸ 

δκνόζουσνῖγ νου, ο! ὑ Φίλε σε ὃς το)φαεψεῖ ἐν γρισ γοι οἵην σ' ὀφόλϑαιν ε ἐραψουσ' δι χα οὕψων 

φαΐ αβανλλά ὡσ' πέριτοις ἀλλ᾽ ὁ ὡς ποτὰ πένητοι ς. Αγρωζῳν. Υ̓ ὁ ἀπρζᾷν οί ἡ ἴσαν πίθάκ ε 

τῷ ὠγθοϑναι. ὡς ἡ κῶσ. ἀλλ᾿ κη “τῶ «ῥάηρᾷ ἐδαηρβν: λύσει: δ τὸ εἰόμτως: ΑἸ νὴ ᾿, νεϊιᾷ. σβι 

ὄντων ὭὮ ὑσεκριπῶν, Ἷ δ γορΘ. λέγᾷ δ᾽τπιλθαν ἥϑωβα σιν. ΦᾺ γἥναβωσευς, Ἣ μἣν ἸΒδυτὴν 

χὰ σίγων ὅυο αἰαποίτομ πετράμιῸ Φωνκατωληκτικών. αὔτη δὲν ὁ πξρωβασις, ἀξ ὁμοίων ΩΣ 

Α ὮΝ ἀποδωιύτεσ. «ηῤμυτωφορασ' ξΡ ἕῬ ἀποδυομϑμων ἀ ΜΑΚΗΙ δὶ ἀποδυύον-τωντίω ἁβωθερσολίω, : γα δ᾽“ 

σόνας χορνωσι Υ δ,οροφωπεροι ὦ ὡσῇ πεθλ τὸ πτρλαίσμια ταν, Οὐ περ ξϑέβν, αὐτὶ “Τῷ τῇ ̓ “πῶ 

φαβασει οὕπω ὦπε. Τὰ χιβέλοισι “τῶ χίωσ' μοτωβαυο Αροισ. “προπετίσιν. ̓ααϑισκίτῃ οἱς. ΝΜ Ἔω 

ϑυώ ται) ὴ οὐαθίωἰϊοιὼσ “"" στον ναὶ ὅτι τορλίος μετουνοοῦσιν ἐν οἷσ βαλύνοβῇ). Ξορικδισι λόγι. 
αὐτὴ τοὺ αΠἱ οἱσ' θὰ μὴ προσήκεσιν: ὅτι ανοῖκφον ζζλησι ὁ ὑβαπωτᾶ ϑουν ξωνι! κοισ, γῖσ' ἀπλδα 3. 

νυν πρέσβεον λεῥθβοις. Χαυνοηρλι τας Χαρνυβϑβουσ σϑὶ τίω»»λιτειανη πίω πόλιν: 

ἴοτεφαύεν: “ἀραταὶκ ἢ ανδὰ ἱρονόγὸν ρωμᾷῥῳων αἱ ἡλιξροβκὼ ἰοσέφανοι αθίψομιδιὲ ασύρᾳ δὲ ἄλλως, 

ὅτι οἱ προδδ του, γρύγρισ' χρῶν τορτοῖς ἍΘΙΦΙς: ἄρα ἐ, 



Υ 

Αχερνᾷς 

Ευϑύς δε »ὡς σεφὴναν, ὁ «πτ ̓ἄκρων ἤν πδωνύκαθειθε. Ἐπάκρων Ἂ τὰς 

Εἰ δϑότεύ μας ὑηρϑὼ πεύσαις,λι πορᾶς καλέσεις ἀθήναν, ΘΗΝ γα: 
Ευρε τὸ πον αὐ διὰ τ΄ λι πὸ ρᾶτ, οὀφύων 7ί ἡδυθονε αὺ κρωνβρόνυλωμ. 

Τοῦτα γρισοισ' Ἰρλλῶρ οἐγουθῶν οὗτος ὑμῖν γεεῖνη οἰ ἑδίως ηἰἀτ 

Καὶ μυϊδάμυς πος Ἰῤλεσι δείξο σις ὡς δα μοκ ρα). κϑοντεσιδυκοῦς 
Τοι οΡῬῥΙ μιὼ ἐκ “πόλεωμ ον Φορον ὑμῖν εἰ πώνεν τις τῶν μαιίιώς, 

Ης ουσίν ἰδιέῖν ἐπιϑυμῦρτεσ' ηὧμ “ποι»Τζρ “Τὸν αὐιξον . Αἴδλως. πολ σὸν 
ὅστις “πε ρικιγδώ ὥσω ἀϑημαήοισ ᾧ πεὶντοὶ ϑκαια ̓ “πλοιμίανηδ ε «πῇ 

Ουτωδιαὶ οὐὐ “τοὺ τοὶ τῆς ῬΛμης ἡδωηρέφω κλέοσ ἥκει, ἀκρ ων ἥδ ὀνυ 
χορ. ὑπουζον ἃ 5- 

ὁ τι Ἥῥασιλιὺν ιλακεδιμιον [ωνηρεσβείανρ αι δοιψίξων, τοῦ ἐπάκ ων 
Ηρώτησε ηρῶταρμ᾽ οὐ7ὸσ' εότιρ οἰ]οῦς γουυδὲ κρανῦς σι. συγόίων ἐ- 
ἕντα δ 7ὅτον ἐὸν "»»ιτίῷ ποτέρῦσ' εἴγρινια κι οὶ πρϑλοί. πῶν. ̓κϑὸσφο- 

Τούγυς δὲ ἐφ "Τὸς αὐδαπρλὺ βελγ σε γεγενὴ εἴραανκται 

ΚαΣτῷ γρλίμῳ »λὺ γεκησείν͵ 77:ν ξύμρυ λον τώ δι δ᾽ γδοοῦσ ἀπο, ἡ ω 

Δικ » 779 εἰ μἀρλακεδομόμι ὁ! “Δερήμην ΖΡοκ αι λῆν τοῦ. ψμιλ' ἱκόμπεις, 

Καὶ τί αὐγεμδιν οὐ αν 7 2σιονοὶς ΤΗσ' μβσοὺ μιδὰ ἐκείμησ, κεθῇκ ἊΝ " 

Ουφρονπίζουσ' ΓΝ Ἵνα τον ὧὸν γρι τὴν εἰφέλωντοι. δὴν "" 

Αἰλλδμϑς οι μητοθ᾽ ἀφήσιντ᾽ ὧν κω μῳδασεὶ τα δϑκουαο "ισίαα ρωνὸ 
, γύχονβασίζᾳν 

καὶ οἱ ὑπαίμων: ἐσ’ ἱαυνγυὶ ανομι 'ἀκουορ τεσ, τίμ πυπὶψφβικαϑίσρασ' “βαί," Ρ, Ὑποϑωπεύσαις “κο 

λαϊεϑύσοισ να λιιϑρὰν ἀνίας ὸ λι ἀρὰσ ἀφυύασ. Εὐρυὺ “πῶν αὐαὐτιτο πᾶν πρᾶπμα μα 
γρϑοῖ. Α᾽ Φυων τιμίων. δε οϑικεῶσ. λέ) ὡσ «νταγενψι σοίσ'. ἅλις ἀφυ εδμοι. οἴϑα τέ τωμουιγλἐιθίω ν. 

Καὶ δίμουσοντοῖςς πόλυσιν. αὐτυτοντίω δ μων αὐ ϑβηρλι τείαν ἀρλδείξρ (Ταἷσ συμμιαχρισ' “πῦλε 
σι Ἵουέσι δόξας τπὸῤ ἐσομμαύχους οἰσιχρλδνμοκ. ρώτειοϑς, ἐἰμεσύμῖν αὐηρμὶ ὑποῖ ὙΔῈ . Αἱ Ὥλωσ. 

ἐντ᾽ αὐ “ἡλέσι νι ἀμυτέροσ δείξασ' δἰμτὰ ὅτι δαμοκ ρα τοῦ ὅ)εκοὺ οὐδυτυ ραυφιϑυσ’, αὐνήλοις 

“περό μᾶρον Βαισιλϑϑς, ὁ μἔγοισ τί σῶν. ̓Βαστνέζων. ἀκθιβώ σ' “βετζων. Π'ὀτεροι τοῖς ναυσί. “πότοι 
αὐτοιδραϑίωω οἰ ἐν τῇ βναυμαχίᾳκ ρατοῦσιν.ἴϑος ἡ χοὶς ἐασιλίησιτοὶ τοι αὗπο πῆρ, φγαζειϑαι. 

Ποτπέρους ὥποι πολλά. αὐτὴ τον τῷ) τούγυ τοῦ σριητὸυ ν ἐρώτα »τρασ' κωμφδει ριδαβαυᾳ- Ἰφασκε 

3)ὁ ο πρέσβεω ν ,βασιλθύσ' ὁτιοὺς οὐ ἀδσες δ΄σοι "τίσ,το υσέςιν ὃ ἀρισοφανασ σκώψε, γύ τοις 

σωφρογίζεοὺς ἡ γέγεσϑοιι βυλπίουσοτο ὑτολχεολοντιζό μη ἡ ϑισζσλίγῴ Τύγυσὶὶ ΧΩ τουδὶ «μεναι 

»οδιλογότις ἐρωηρόβασιλύθσι ταῦ τοιῤλέγφπ! αὐτο ιὰ ποονμιᾶσλακεσῖαιμονἧπσ. ΓΟΥ ἔλεῃ 

ὑμᾶς ἐν ἀρισοφαϑίω - πειντέιϑδρισον. Καλφλνήσον μλνεϊιόνης, φλινήσον οὐ "Ἢ τὸ χυρίαιριτοζφαύες. 

λζτοδὰφλωλ νης. Αὐλλι Ἵνα τοῦτον “ὀνποιντίω ἀπυὶ αὖθ Λανβωσινοο Κίον τιμὰς νομάζουσινεμαὶ 

γνυτοώσκομῳ δ ἀσ' γρὲ ἐὸγἀρισοφαίω. δ δὲ ἐπιμανολένοιαύτό.- «ἀλλὶ ̓ναγρῦτον τὸν “ποηυτίω 

«Φίλυξ τι ἀΐπναν» χ ὑμᾶσ. τοῦ’ ἀλιόαισ ἕς ἰὼ ξ ἐρἐντῇ, γἷσῳ ἘΑΒΡΟΝ χασεῖ ἐστ Νν οὐδὲᾳ ἡ ἢ ἱκώ 

νυν Δ ἐπέρωϑι συ γωφφ εἰ ὑπὸ λαμ δκεμονλους ἡ νῆσυσ' ἐγγν4- Αἰ λλωσ οὐδεῖσ ἱ ἱσόρικον ὡσ' ον 

οὐγῶνν κείω τη τούτι αὐισοφανησιὶλὰ τοι τοῦ ποι πϑὶ (καυιεφπουλέγοθοι ὃς κεκληράχοίκον - 
“ὀήνεμου τοι αν οὐ σοῖσιν αὐγιναϑ ὑποκθίωο. Ψ 111 
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“Ὄλη θι εἰσ θεσίσ'᾽ 

ἄροιςοφ ἰρὰ 

Οὐϑωπείωρ. οὐκ Φησὶνδ᾽υ ὑμᾶς. ἤρλλα. ἐ ἡδαξ 4ν οἰγεξβ ̓ ὡον ̓ὐδοώμογαν ἐξ Εἰν ον. 

ἀν πρὴ Οὐϑὼ πεύωνεδθ᾽ ὑτρηνων μιϑοὺσιύτ' ἐξασατύλλων - 

πἶνομ φιιίνων Γ ὄντεπονυρῦ ἄτι ΑΚ οἱ τοῦ δῶν. αὐὰ τὸ ξέλτισα δ δοίστ 

δύτι μιεϑὸν δ)- Ρρδρς αὐτο καλέ ,δνποιλα μάϑω Καὶ πονἐπ' ἐμὰ τι φοκλκαν 

33 ὑδαὐπὶ ἐπεῖ Τοὴ ὑμετεμ, ον δόμα, Ξυ Γμαμια λὸν ἐσο κυ μη ϑλώ. 

τς ΑΣ Περὶ Τ ̓ ἐλ ὦ ὧν, ὠρχέρ ὠκέίνον Δάλδει)λακοκαϊααυ ἢ 

σερρίσεις. δὰ. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΚΩΛΩΝΗ: 
παν μϑν ΧοιΔῶρο μσ᾽ ̓ἐλϑὲφ λεῖυρ πυρὸν Χυσειμε ΠΩ ῥπσνς 

Α κου κε μον τέ αν ῥβακων πριρ! ἵνων. Φφέζα λον αὐμλοτ ἐρετ 

νῶπωκλ,. ΘιζόμεῤΖοία ἐιπθνν- Ἡνίκ ἐπανϑ ρακί δι ὥσεβιιόμδμαι 
ὁιδέθαστ! αἰεὶ κυκλζσιλν παρ ἰμπενκα ιδδμικ ὥσιν, Ἵ 

ἌΧ ΟΜΟΝΝ εἰς ὁ καλυ Τωσοραρον ἐλϑὲ μέλος, 
πνίτς ρῤ μια ἕ 

νερὸν. (Δαύγῥαϑα κάκ εἶχ οἰ ὑξῳ . ᾿ 

σπιρίσικγ. ὑγρῷ Ως ἐμὲ λαοῦ σοιτὸν δι μότην᾽ 
ΕῚ “Ἱ ι : 

Α ὑκαταϊιλέσ ἘΡΙΡΡΗΜΑΣΤΙΧΩΝ ἑκκαίδεκα" 
ἐμισυμέβομι ἊΝ Χοιδιγέροντες, οὐ πτελαμοὶ,μιεμῷῷ ὀμεῖϑα τῇ “πόλει: 
νθ. τώσελϑυ--. 

πάουκααλ ΟΥ̓ ἀξί [ω ἐκείνων. ὧν ἔναυμα χἰσοίαϑῳ,, 
κτικῶ ἀϊιατο"- Γαροβοσιςάμει᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν οἱ χὰ δι! ἴα ὲ ποίφῃ (δ. ; 

φιὦ ᾿ 
λικῇ ἰτωῖν ὁ, τινε ΡΊ ἱρόν τοῖς αὐόρας ἐμβα λόμες ἐσ γραφὰσ ̓ 
“τέλεντ' οι δο 
σὲνδνίγραφ' ὁ Σ Υσὸρμεκο! σίκῶν ἐῶ τι κα χορ λάϑα, ῥη τόρωμ 

μοίως δὲ χρὴ Ἐρ' 

εἰς αν γϑισ. Δι ϑρομῦσει. δι σλϊοος Ρ ̓νεμαπικλσυδυ απ αλμς μελικαίέσι ἰυώλω νεξ “παιωνν 
χὡ τοὼ μ᾽ πρώτα. πὶ Ρρ νθμια: ̓  ω δ δΥρ β' νοβ' "δ πιο ἀσιέσειτερεν Ρ ᾿ ἐνθμαδύο: ἡονέαι οὐκ 

σε! Ῥια Μ δ " Ρ' ὦν οὶ πὶ ρ Ρ ἱϑ,. Φλεγυρα. φεῖ πσριλα μηθν στὸ ̓ ϑῳ μὴ δὰ γριδ ὁ αὔορα ἃ 

κ΄. Πρι γίνων. «αὐτὸ πολ γροἰκ᾽ Νὰ τ γορπρῖνθυξυλον σερεόρ. Οὐρίᾳ. Ἢ Σ᾿ πιδϑυτῇ μν 

αὐέμεφορᾷ λέγ ὁ πρὶ κι γήμ πνϑύμιατισ' ὡρντήδεν ὃ ἡμῶς Ρ ̓καϊό) ον καλοῦ μ.. Ε᾽ πανϑρακῖ ; 

δες. λει] οὶ ἰχόϑεσ ὁη7 6. πού: ἡ ταλυυϊαλοραυ! ἐ ηΤω μϑρα, αὐϑραίεἰδασ' ἐκωλιν. Οἱ λιβασίαν αὐα ̓ 

κυϑελωσιν. δὲ μλνφαριλείπειν λωγυλ. ὑπόκαντοι)ς οἷ) ποτ σὥμαυπιλανῶς. οὐδένα, ἀϑυί 
σιοσ' ον ̓ἀυδοκι “μά “ρα ἀθίω αἰοισοὶ Ὕ λοτιϑοίσιαι τινὰσ ἰαφανίδνς; λιοῖ. λέγᾳ λτίωνραυμϑρίω(α 

[1 ραοσοῤδρίω. οἱ δὲ ϑασιομ Φασὶ βεΐμμα λύγωϑοι. ἐκ 3 ἀπὸ πυρὸς ἰγόύων. ἐ δέῳσ' ϑασϊανίκ αὐλεν 
κρατήσει ἢ ἀστίωϑασίαν ἁλμίωοἱ δὲ »τίωλειμϑῥίω ϑῳ μοπότιδια. Θασίασ' ζωμὸν ἃ «λμης: ἐς ὃν 

ἀπέθα πῇ ὃ πα ιώθρακω μϑμα δ ἰχθύων. .«Δ λιπευρομπυκα. Φιανλεϑοισίου ρου πετσληρωμθμην 

ἀμπυξὶ δὲ Ἄὐγται “ ἥδε γον. “γι οὖν ὁ πῶμα. “τῶ ἀπ ουλέγά. κοὐλιπαὶ μδῤδγὰ ἡδὺ τοόνου: 

ἄμανκα. ὴ δ ἥγα τὸ σικεποὶζῴν ῶ καλυη 4 ἐδ οἶνον ἔκειτο θ᾽ ιν. Αγροικ ὄνον: πρόθυμοι Ἂ 

ἄγροικον εἰσ᾽ πσᾶ στὸν ν πρᾶξιν ῶ δὔτομοι. ἐσ’ γραφοσ δέεισ' δεκατήρια,ασ' κα τηγορίασ. Κωφύσ. 

«Φωνουσ' ὃ ὃ μηρὸς κύματι (κωφῷ. 

Παρι- 



Αἰ χκρρῇς' 

; Ουδρε ὄντοῖς.οἐ)λὰ κωφδσ, "σὲ ππρεξνυληβδους . Ἀὐπδυλῆθτ 

ςς Οἱ σ “ποσεί δῶρ εἰσραλὸς δδην, ἐδκιοτηοία . μωνς οὐδ τον 

Τονϑῦθι 'ζον τι; δὲ γή βᾳ ὔ :λι ἴϑῳ προσέφομδρ. πρῖν φακοαμα τοὶ 

Ουχόρῶντε; οὐδὰμ εἰμι τὴς δϑκησ' τίω ἠλυγημ» πϑελινλθοὸς λίας- 

δὲ γεανὶ κσ' ἐουν τῷ ασον δοίσοις ξω 9 ρθῖν, νγὰ χὰ ἫΝ ἘΝ 
ε 

ἔσ ̓τοΐλος παρῇ, ξιωζπτων τρογγύλοις τοῖς ἑβ μασι “καῤοαθοάνᾳ Πα: 
Κάτ αϑελιύσοις ̓ ἐρω 7: σίκ εἰν δοίληθρ᾽ ἱφοὺς ἐπῶν σιμιἀσφωλάθ'πσει 

Ανόῆῖρα ω ϑωμὸν, ασει ρα ων οὶ πορκῆων "οὖ κυκῶν » σθννξρὰἀϑίωκίονς Ἢ 

Οὐδ᾽ ὑπὸτν ρῶς μαφοερυζῴ κατ᾽ ὑφλῶν οἰπέρ χυτο ὠμρ ν ἡβνιδλθναὴ νει 
Εἰ τὰ λυζᾷ κοῖς  δαικ ρύφ"κσὺ λέει πρὸς τοὺς Φίλουσ' “ἔχ ἰνοεΐτπρ ΥῬΝ 

ὠυμ ἐχρίνσο ρὸρ ΕΝ '΄«ὧῷ τοῦτ ὄφλων εἰ πτέρ χρυ» θίᾳ, τού το εν. “πὰ 

ΑΝΤΩΔΗ Καὶ ΑΝΤΙ ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝΔΙ: ὁ ὁ παιντισποσ τ 
Χχ Τ δῷ , ὡ λ σεισῶν “πεπτο ἵν εντί 

ο» Του το τῷ ἐκόταγέρο Τ οἷ πὸ ἔ μκῶτωι ἢ »εσεισῶν κα 
Σ᾿ Ἅ»Ἴτολι ὃν αὐεραυπεοὶ καεψυ ραν, σφωλά Πξαύ τοῖς ἵ 

Πολλὰ δὰ ξυ μ'πον" Ἰσοιμ τοῦ καὶ να ἀσφαλλαλίωσι. 

Θερμὸν ὠπομορξοδρμον, 
Το ν᾽ ϑυρύζομτις. 

λαύρα φϑεγγολθροι. 
Α μδρικὸν ; δρι “τῷ δὰ καὶ “πολιν, ὑπέφοκνηδειμία, 

Ανδρ ἀπεϑὺν ὀντουμευραθῶμι “περὶ γὼ “πόλιν. κἰνούντες. ολἰρλ τω" 
βηματι. ᾧ εν τῇ ψῆν 

κι Σ δυκαςηρίῳ Τῆσ δίκας ὃ λυ αν οἱ προντεσ' ἡμῶσ' διὰ εν ότι δὲν ὁρῶν τεσ' εὐ δὺκ απηρίῳ. 

ἀμὴτδ σκιαὐφβι δείιν’. νλυγεδδ Κ σκιόνς. δι »λιγισμέν Ὁ ἑσκοτισμέρν, ἐαρεε “τα δὲ, χὰ ἡ 

λυγιν ὴ, πλεονυζφ ὃ". 5 προσϑδοκ ἰανὴ ὀπεφλδίήκαι δέον ὀπᾶνανῶν. ̓Σπουδάσαις ὁ ος ῥλώ 
; ὑμὴν ἩΜΕΙ Ες τοὶ "ες “αὶ! παΐᾳ ν᾽ λέγουσι δ᾽ “πῶν ὁτιοῦν σιν μωσ' ποιῶν. 5 ὑλοις ςἢ δα - 

νοῖσ' ΓᾺ πενργοις. ὲὴ ἐσ’ τοχοσ, ἀπὸ ὁ μετοιζβορᾶς ὅῇ : ψγισ δε σἷκ. στ αλείοις ποσῶν. ἐφ ὧν οὕτως 

ἐλέγτ. ἐς : τοίλος γλφᾷ σ' ἀαγλλ᾽ 'Σκανδαῖλιν ̓  “σοῦσι δγγῶς αὐοιγινεϊσικζ) ὁ ΝΣ ᾧ. Ὑν ἐσκανόα 

Διθριτοίσ. λάπιοροφ' ον Ὄρδρ ὧν ἄσίοαν δά λιθροι σούσ' (Δ ἃ μϑϑλ ἐξ! περρὶ ἢ) » ρὰ τὸ πέτου ρα δ 

“πο δῶν. ἀπὸ τογσικζονται συμτθ φΦ (Δπρατεῖν ὁ ὑμιπεσῖν: ὁ ἢ νῆσ. αϑείωνσοις ἀ ἀπὸ“ τὸ ὄιμα 

“Τοσ' σινεγο ρὰσ' «αὐ Ὅρδιρι. ϑερϑυτὸὶ ς Ὡ Δ ὁπυρ, ἐρωῖᾷ « ὑμᾶσ. Αἰ κῶν. σκυδαλον [ώλε εὖ) τοὶ ο᾽ ον “τοὺς 

"πιιγόσιν ἁλκα μπῇ φυλα ἐς ἃ Ὰ ἐράξεν: ὁήϑαρ ̓χίλοχοσ λέγ Ρ ̓ 647 Ν ερτοι ϑυιοὺν "λέγῴ ἐ ἰ ρεσμκαντο 

λόμομδ ἐζρνὶ “ἢ ὁ ὑπρ ραν οἱ οὕτω. ιωφπτάνελκυ σὸς σκαυνδδιλνϑριςεὲς ἐρωήᾷ ἡ ἡμάσ. Α' »δρατιϑω- 

᾿ψόν. δ ηϑογαν γ,γιράκοτω. ἀπὸ τιϑωμοῦ τοῦ πρενου ρηὶσοινηνς ὐμεταξλιθοντοσ ἐ ἐς τέηι 76: 
Μαρυρυζέ. σμυελίκφκρ) σωνα γά τὺ χεῖλι. ἀπὸ μῶποι φοράσ ἢ τ ὑποτιτθίων παἰσωνὰ ἃ ὸν μασὶντΆ, 

μὸν ̓ῳδοματι, σιν φτολείλε. Λυζᾷ: “αν ,διατοζι ὁλολυζφι ἰαν ἢ χορὶσ' Τοῦ ζ. ἀλυᾳ. »ρυτίσιψ 
ἀδεμογέ. λυζῴ ποιαυφυδ τρα χϑαν «Φίησιν,ὶ Ἀνηλῳ συυί εχ. Κλυψυόρανον ὃν ἴρ δκασηεῖῳ 

ἐμλεψύδρας ἀγγᾶον ὕ2ι κ ὑὸν μικροτὰ "τ ὑπϑ τ᾽ πυϑμϑμα. δ΄ Ἰϑον τοι δγκαςηρίῳ Μμε σἰνυ θα τ᾿ 

ἀτίϑεγ». “πρὸς Ὁ δελεγὴ οἱρ᾽ ἡ "Τορῤ.. Μ φαϑώμι"λέώσπειδογοιομον μα γαϑώμ. 

ὦ [1111 



Αἰοισοφεΐνους 

Μαραλῶνι μϑῥ δτῆμϑρ. π᾿ ἕἕμγα μαραϑῶνι μιδὸ ὅτ᾽ ὁ ἐδ ἐδώ κοίδῳ 

διεγίψονηρᾷ οἱ ἀϑίωνεῖνον πρὸ 60 ὦ δ ὑπ’ οὐ ο᾽ρω ν γονα “- 
σῶν!" δ τίμα χισνρτοπρὸς αὐ ΕΣ ) ; ; 
πρλελγεθαϑδν Ρῶμ ἐν κε να 

Ὑ πῶνόρ᾽ πρνίων ἐνπὸρ δ.- Κάτρ προσοι λι σκόμεϑα 
κω μιεϑοῤίιατηγορούμεθα. Πρὺς “τοίδε ’ίς ἀὐτέρει ἢ μαρ! ἄϊε 

ὐνορατι μαι τ᾽ ΝΤΕΡΙῤΡΗΜΑΣΤΙΧΩΝ ἐκκα ἐδέκα- 
εὐ το πρὸς του χρισκατα 

δενιαϑόμεθανὴ)ημιύμιϑε. Χο Τῷ δ» εἰκὸς αϑόρακυφνν, ἡλίκομ ϑουκυδίδην , 

Μαρψίασιοὔγσό μα ψίαι, ες Ἐξολέϑα, συμ'σλακέντο Τῇ σιουϑῶν ἐ ἐρμμίᾳν 

ζιληεθύκφαν θεὰ Τῷ δ ῳ κηφισοδήμιῳ τῷ λάλῳ ξων πὶ ρῷ- 
ϑυρυβωδες ρ' ὑτορ κωμῳ 
δῶπεις Τῷ ΕῚ αῶρα ὥοτ' ἐγὼ μϑῳ ἀλέησο με πομορξάμίω ἰὼν, 

καιόρβινανοβρατεγεραικ τα Ανόρα πρίσβύτων ὁ νυ ̓ αὐόρδν" γξδγρυ κυκω μϑβο 

αὐτισρλιπευσοῖ ( περεκλϑ, ὃς μοὶ τὴν δήμηηρ᾽ ἐκόρον ἦν! κῆν ϑουκυσήδεις, 
εἰ»λεϊπεαϑομσυμπσλακοβ, 

“τῶ ἀγριδτητινηρῦτο αὶ δυ λον Οὐδ αν οὖ τὴν πὸ δ αὐ ῥαδίως ὀμέχατο ». 

ἁ σκνϑῶν ἐραμία, λέγῴ δὲ ἅ γλὰ κατε ποίλοωσε κ᾽ ἂὺ πρῶνι ὐκϑλαςε ϑέκα: 

ἐἰγριότητων οὕγς δὲ ὁϑους Κατεβόησεδν αἵ » ἐκεκρα γὼς, τοξότας ἢ Φε χλί ὅσο 
ἰου δ φησ. “μελησίου πεῖν. Περι ξθσελ᾽ αν αὐτρν Ὼ ποῖρὸι »ὺν ξυϊερνᾶς: 

εγονασι δὲ Δ. ὁ σορικιΘ΄ « 
ὁπυριλῆνος δμνῆαλθ᾽,. Αἰ γϑέπε,δὰ Ῥὺε γέρουται δίς ἐλ  ὑπνι Τυχξν, 
ὁ μυλησίου θ΄. Κ »Φισιδά Ὑναΐστιϑε χυεὶν ΒΡ "τοὺς γραφαςιδπτῶς αὖ ἤ. 

μῳ δὗγοσὸρασὺς κλδοινδσ Τῷ γέροντι κϑιὸ γέρων κοὺ νωδὸσ ὁξιωυόγοροσ', 
ἤρ πκυϑν ἐρημίᾳ ὰ Τοῖσ' νέονσηδ᾽ δ᾿ ρυ πρωκ δ δι λοέλος γδκ Ἄφμέου 

ὑπεῖ; ἡβεοιώδεισ εἱς ἐρημείτοι 

μ᾿ σιονθώμ, αὐτὶ πτοδλέθρῳ ἃ και δϊσ᾽ συμ"σλαίεζετα πρϑηὴ λέγ ὁτιοὶ στευ θ᾽ οικοίονπεσ. ΡΤ 

ἁμαξωγφῷὺ ῥᾶρον αἴτιοι ἑαυγὶσ' δλέῦ ρδ ἀνοῖἷ). ἐριλϑοιμι αὐ σκνϑῶν ὦ ς ριμιλα ηουπέσινε ρη δον 

Κάσεμο ρξωμίως ἀκ Τὸ “ἀϑαϊιολαθοῦντοσ. πριπῶ ποβηϑ τοῖσ δαὶ ρυύΐσσιν. Επάνεβρδι χξότον. 
αὐτὴ τού πηρτουδα, μιοσι τοὺ πῦη ὅ καλουλόμου. ὃς μα ̓δΜίμηξα ̓ ὅοτισ πρεσβυτισὺ ὑπὸ ὁ τοῦτο 

ξότον ῥλαπῖοι ομή,οὐ ἡ Φχ δόμιυβος ἐυὐ ερχε τοί ἐἰοκ ἰώ νέος, «ἀλαυα ὁ λιτἰιδέματρα Ὁ ἐκ αὐλουν, ὄ 

" “το τύυτρυ ΞΩ Ῥ ἀνμβώλων κοὸ τυμπένων: τῶ ϑοοίδθου ΩΣ ζήτει σὶν Φλιιὀρες ἡ ἢ απαὺτο; ἄγον. 

ὃν πἔλθχονον ον γο᾽σ' πϑὶ , τέ γίφυραν ασ' αϑίυας ἀπιοῦσιν ἀντ πρν τία ὑνγαιπέραι ἀχι. ὃ ἡ, 
ἰοὺ ἡμμα. αὖ θουκυδ δασ' ,οοὐηδπωσ υζοτίω (ὠέφφηρανκαταβοξναῦτον, αὐ ἡτίωμἀ χοιανα τω. 

Ἑνωώδθλουσ δίκα. οὕ τοσ' ὃ (α0λθ᾽ Ἃ ἡτωρ πνερθ'. «ἀρισηφανησ ὡ ὀλκαύσιν. ἔθετισ ποννρὸσ' ὑμῖν τὸ 

ξότησ: ισμινηγορος ὥςηϑ ἀϑιμῖν “»ἱσ' νοις. ἰὦ δὲ ἰὴ δὺρυ προίωηρσ' καὶ λάλος. ἄν δαν κα οὐἰϑωνίς. 

δι νὴ »κξρτίω αὐτὸν καλθδιου ὑπηρίπίω. διεβαλλεν γι " ἱ τοξόαως δὐτελησ: "ὦ σιφοκλῖσ. δ 

τολὸ τῆς ϑομδον ὃν σμ μραῷ ρϑνθμ. ἀλλ ̓εὐδοξ ὃν ποι τίω δεϊϑωιξουλο. μϑρθ ὌΝΗΣ ΞΖ γοῦν βαναιυς- 

σὰν τίω τί ἐχϑίω ἐκ τισόμίω αὐτοῦ δὲτοπουπρθ. “τῷ ὁϑανθλου: ὅπως αὶ Χ ἄροντι. Ὡροῖ, 

πανπελῳῷ σ' οἱ νέοι αν εόντων κεχορίσμμοβοι, ὥσινιγωδὸσ' δὲ, ὁ μὰ ἔχων ὀδὲνταρύ πὸ γίρωσ. ᾿ 

Κα 



ἄχαρρῇς. 

Καβελαύνᾳν αὐ πολοντόμ: κἣν φν γντῆν, ζημεξνο Κἀξελαδνφν χἑ καὶ βεχω 

Το “ἐρομτο τῷ γέρον τηνηὸν γέον σὲ τῷ νέῳ. 

Δι-ὅροι αϑὼ αἶγο, ρεῖσ' εἰσίν οἵδε τῆτ ἐμῆς. 

Εν, τοῦϑ ̓ἀγϑράζάν τοῖσι πελοπονννσίοια' 
Ἑξεσ Ηρ μια λθιρδσι "οὐ Θοιωτίοις. 
ἘΦύώτι πώλόμ πρὸς ἐμέ λαμίχον μῆς 

Αρανδμουσ' δὲ τῆς «γὸρασ' καϑήσαμο, 

Τρέϑς Ῥὺς λα χὸν ταν. οὐτδὶ ἡ μείντας ἐκ λεηρῶν 

Ἐνταῖῦϑα μήτε συκοφ αν τησ' εἰσύτω, 
Μήτ' οζλλ δ0᾽ ὃς τίς φασιανος ἐσ᾿αβηρ: 

ἔγωκ τίὼ σλίω καθ ἣν ἐασε στ μία, 

Μέτετμ᾽ ἱναρήσω φανεραν ἐν τῇ οἶδ ῥα 

Με Αγϑρὰ ̓ναἰϑαμας Ω μεταρσιν φἰλα» 

Ἐπύϑουν πυναὶ ἮΥ Ωίλων ὧπερ μα τίροι 

ἄλχ ὦ “πονηρά κύρια: γ' ἀϑ' λίου ̓πρξοσ 

Αμβῶτι πυῆαὺ μιάδιραμνσῦνῳ ϑὕρη τόπο. 

Ακούετον δὰ, ποτέριτ᾽ ἐμὴν τοὸν τὐσέραι : 

,ότερα, πεηράϑιε χήδδετ ἢ ὰ πεινὰν κακεῖν- 

Κὐτεηράθον "πεηράϑα. 

Μὲ ἔγώνγι καὺ τόν Φημειντί διὸ ὅτωσ αὐουσ', 

ὃς ὑμέκα πρίαπο φαῖνε ῥεῖν ζα μή ὩΝ 

Αλλζο δόμοι μετοίοι κοίτισ μα χαν οἴ» 

γον δέ, «καν Φύεν ζεμιοῦ͵ 
ὑπ μος ἡροντοσ' τοῦτο ποίφκειν 

ρήροντα. Χώκλεν; ου ἀλ 

κιβιάδιν. “ὧὃὸνΝ κλενίου. ὧσ' κα. 

τασπύχονα κῶμῳ δεῖ ἢ Ομ 

μϑὴ ἀγογᾶσι κορμνὶς ὅτι ἐπει- 

σίαδι. κοὺ ἐδ είχε! ἰαμβικὸ 

ἀκα τα λιηκίοι ̓ ξ Απ ράζῳν. 

οὐ ἀγορᾷ διατρίβειν, ἀπ κῶς 

ὅν κϑὸ ὁ εὀριμναὶ ἴδ, το “σιν- 

δέρου ἀπεκις. ἱπὸ κὶ «τῳ! 

πν οἵῳ ̓ν» παρθονίων ἐχφρῆσοηι 

τῇ λ 4 ἀ ἀγορανόμους δὲ οὺς "ὦ 

ἜΣ καλοῦ μϑν. Τ οὐσ’ δ[ 

μιαντοι σ' ἐκ λυπρῶγ. οἱ ϑὺ ἀπαϑ 

“-΄ῷ λέπειν ὁὔδι τύ]ον : οἱ δὲ 

ἀπὸ λεπριου “πολ ἰσμουτοσ' τῆς 

πελοσποννἤσον. ἧς μέ μυνστοῦ κοὲ 

ἱαλλ᾽μαλχοσ ἂν δ μνοις ζαυκώ 

νων "7 ολιεθρομ. δ λέπριον πε 

Φατιςο. οἱ δὲ͵ εἰς λέπι ὧν βοῶν. 
Φασὶ τὸ δα λεπρῶν βοῦν 

᾿δέρμαϊα ἢ Ἰχυρὰ νοι. "οἱ δὲ, ὅτι 

μιγαρᾶς λιπρὸ σῶμα͵ ποὺς 

οὗν’ αὐένθε πα ᾿ ἄμωνον: ὃ λ ἔγεν.. 

δι τόπος Ἰξὼ ἫΝ ἄξεος καλοῦ 

ἀϑβοῦι ὦϑα τὸ ὁ ὀυρσέϊα (ὦ .οὗ 

ὥ οβρνισι μέμεϊ. τ ϑυῦ Ἣν 

ἥλιον λεπρὸν ὀκίζεπεϊ ἱμαύστας δὲ, λώρουσ' 'φραδίλια. δὴ πορλαιὸν Φραγνίλαισ ετυσῆον οἱ δ 

λοπτοῦ τοὺσ' “τῆσ' ἀγορᾶς. Φασιανός αὐτὶ το συκοφαντης. ““ρὰ τώ φάσιν. δ ἐστὴ φαίνειν. ̓  τ ἌΝ Ἃ 

λισιτῆσ' στε υϑίοσ Φάσις, ὅ μωγυμοα τῷ ΤῊΝ ᾿Αγπρὰν ἀδρίνρως. ἔρλατου, με). ρϑὺ πῆσ΄. οἰ 

κόα δ παίνυ ὁ ὦνοια. κοὰ ὑετοῦ Μέςη.- πεινῶν γῇ ἧκέ. οι τὸς ϑυγοτίραι “πῷλθ δὰ ΡῊΥ λιμὸν 

εἰσ’ γύρου αὐτοὺς με τοιφφιμουγίσεισ'. ἐ πόθοι τυναὶ τὸν φίλιον. "" ὃν Φίλιον δία, ἐαύϑέντε ὃς 

ὩΣ ματέρα: Αμβᾶπσε. αὐάβατε δ μφανῇικῶσ δαλὸν: λιμὶ ἐδίλωσψ ἀῥεδη ἐμιβᾶσε πρὸς τίωμά 

ζαν. οὗ ὁ μὲ 7.υρθ δὲ τρετποισιὸ ζ, σ᾿ ̓ δ0ο ΨΆ Αἰμούετον δάποτ. πειρὰ πρδοδυκ αν. δέοι 
ΠῚ ὀπῶν προσέλᾳτε ἡμῖν ἣν νοῦ ἄφι τίω γασέρα, ἐπειδὴ  ἐείνυρ: παῖ “γος δὲ λίγθ ἢ ομιγαιρόιδ', 

πὸ οὺς ἑαυτὸν ϑυγτέρασ. ἃς ἡγαγᾷ ΠΝ δ τπατολῆστοι διὰ τὸν λιμόν. ὃ μικρὰ δὲ Ἵ φίνοια ΝΣ 

τῷ. Ἐγώνγαι καὐτοσφαμι. εκϑὺ ὧν αὐτὸσ τοῦτο σύμφαμι. Φανεραὺ ζαμίαν.ἐ ἐπεὶ κόραι σον 

Ἂς Τροιυλ τούτων ὃ ὃ Φροντὴς ἡ)δα πίνε πολλνῆβιμ. Με γὰ θυ τι; μηλαναὶ. αὐτὶ ἡ 12 γὴν» μὰ στούνϑῥ 

20 μηχα ̓δεεβάλλοντο καὶ τὶ μενηρίᾳ ὦ μεγα ρῶς. αὐα μδὲ λέμνπες. αἴα δὲ “ποιοῦ ισ. 



Αοιξοφαύους 
Χώρου νὴ ὁ ὑμὲ σή ϑυιίσοισ, Χοϊρουσ' ᾿Ν με σζοϑν οἷσοις, Φ αι σῷ φὲ “ρᾷνο 

»οὐς δρυμῖν νῷ λεγοιϑῥες 

δέλφαλιας. λίγω δὲ τοὺ Ρερίϑειϑε τοίᾳδετος ὅαλας "Μ
Η λοιθίωμ: 

μευ ροὺσ οὖσ: οὺς οἱ αἰ ρλχάιοι . ὅπως δὲ δυξέιτ ἐμδρ δ ἀ ιϑᾶς δος Α 

»ἱρουσὶ ἐκάλουν; ὅμαρθύ. Ωςνας τὸν ἐρμαμ ὄσιερ ! ξετ οἰκο δν σ᾽, 
ἰϑιενῶ ὦ ἔβρε ποί,τεσλμώ Τα πράτο πειρασελιϑὲ τῶς λιμοῦ καικῶὼσ: 
ἐσ! πέρι ο! ρὲ: ὠτὸρ σι 

ἄλους γ τας Μνηδῆρθο’ . Αλλ ἀμφίϑειϑε καὶ ταδὰ τὰ ἐυγχία ἥ 

ἐδυσιν. ἐκάλοῳ καὶ τοὺς μι᾿ Κρπεστω ἐ ἐς ηὃμ σοίκκῦμ ὦδι᾽ ἐς βαίΐμετο 

γίλες »  βδίλφακαρὲ ὼ πων δὲ χρυλλιξῶτε κοὺ κοίξε τ, 
Ἀνθ τὰκ δι φρεναρὲς χ πῆτε φωναὺ χριοίων μυσαρι καῖ: 
γρέβιν α «)λὰ Δλφακον ᾿ 

Αϑϑα ἑξωμεγίλα. Τας Ελγῶν δὲ καῤυξ γε δεκοαλο πολιν, ὅτε 

ὁσλᾶσ " γα! Εἴωρ. οὐ μὸ. Δικομόπλις "ἢ λᾷς πρίκϑα, “! οία:- : 

μον αὐισεζφαύνς δε ὡλ »ἱ Δι: Τί αὐλρ με γϑιθκῦ σ᾽ Με: ἀγϑροίσορτις ἡκομεδ' 
γον πὰς ὁσλας ἄρικον ἀλ Ι. : : 

λὰ δ. σιμιωγίδης ὁμιοίως ἱτὶ "Δ 'Πῶς ἔχωτε ΜΗ γα πε μᾶ μη" αὐεὶ “πο πὸ “πύρ 

λέ ρου" ὁπλὰς ἐμέμο 5 39 » Δ.» Αλλ ̓ἐδύτοι μΝ "ὃν δὲ ἂν οὦ λὺσ' τι ᾿ 

πιϑίων ποσῶν. χρὴ ἱσίοδοσ' Τίδάλο πραήῖ εθ᾽ οἱ μεγοὸρ εἰς νΜειοϊαδῷν 

δ βοῶν. μὰ τῶρ περὶ βάλ Λ ̓γλὰ δ} οἰζεξ, μδώπε' “τηρμόϑιεμ ἐμαπορδνμὸρ 
ἌΝΩ βοοσ δλίω. δὴ εγαν 

“ομ ἐπὶ τῷ σπου, υὕοστῷ Ανόρις πρόβγλοι τοῦτ ἐπραῆϊον τῇ λα: 

τις χολῆσ- Ξ ἀγαθᾶσ' ὁ τὸς «αὶ χ [χ..2 «σὰ κοΐκι ς ἰπολοίμεεϑα 

ὑός εὦ πλϑυλέάς.-σιῦ δὲ Δι Αἰ τή ὡς ἀπωλλαξειϑυπραςμοτ. Με: σοιμαϑ. 
“δὶ αβρρινοσ. "κὠίωταιὴ : 

κοὶ ἐπὶ ἄῤῥεψοσ. 

ΕἸ περ ὶξετοικαδεσ. ἐκ φλιτέρου εἰσ' ὧν οικον ἄφὶ ἔζεϑε. τσ πρώτησ' σπειραϑήσεϑι ΑΝ γ9 
θιᾶς δὲ, ϑῆλν λέγουσι τέ λιμόν. τὰ πρῶτα δὲ γον πος ἄκρας: Ρύγλία. τὰ ῥνηλία. κυρίως 

ἔφη. ἐπὶ καὶ ὃ 2.) ρου λέγυτω ῥύρος: ἄμεινον δὲ αὐντὶ “το γράφων ταν, τὸ δ δυρίζά γα ἥγνλν 
λιξϑτεδ, δήμω λεΐρων βοίσεπι: "μοὶ δὲ ποιὰ δῇ διλφακίων φυνΐ. Χοιρίων ΜΟΆΘΙΒΝΝ "ὅτι 

ον Τοσ' μυτηρίομ “τῆσ' δέμντρος χοΙ Ἵ ροσ' θύεται. αὐαίιφτωι δὲ ω ζῶον πῇ βεῳν.. ἑκαφεδ ᾿Ξ θυομέ 

νωμ, ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἡ ἕννον. τοῦτο ὴ καλέξυτωι μιυςφήρια. Αγοράσιντει ἡἰιομῖν». οὐ ἀγορᾷ ἢ διαξίγον 

“χες ἀλϑομόν. ἧ ὑνασήμϑροι τι πτολήσημτεσ. Δ Ιαπειμᾶ μεσ. παίμομϑν ὀφθλεμθπεν πες, αὖ 

καϑή μᾶνον. ει μῶγος γοῦν οἱ αἶτοι πρὸς σ“ὺρ ἥμροντωι ὁ δὲ πεινῶ ἂν ἐπε διὰ τὸν λιμὸρ. . δρρίν 

“τωσ' πεινώ δι. ὡς χε χοὺ τοὶ ἱμάτια ἀποδδ ϑροικαϑεϑόμιὰ πρὸς τῷ πυρὶ ὁ διὰτλ ἡύχοσ. ̓ δεκπύ 

ρωσ' κοὸ ἱκοπωσ πεινὼ ὅν. ὃ κοὰ ὀίλτον. Αλλά δύο » ὃν δ ἣν αὐλὸσ' πὶ ῥῖ. ὧὡσ' ἀλὴν “αἴ, 

υὐόντων ἫΝ αὐλὸ ὃν. ὅτι πῦρ, δίωχίασ σωματικόν. ὥρας ἐδὺ ἰῷ ἰκαιβλοϑοω μυπὼ αὐλῶν. 
ΠΟ πῶς σοί λεροι. κοὸ τοῦ» πα ρὑπόνοιαν πιρῶς ἐτύγαια Ἂ ἀπολλύμεϑοι: ἴδοι που ἀνπξιν ὅτι σῶς 

σωνῶ δι. Αὐτίκ ἄρά που δλαξεϑε. πρὸσ' ὃ ῥνοβ “τῶρὰ κω μεγαρίωσ' ἀπίντησιν ἔ ὁ δυίιαμιο' 

πολις ἀσείψοσ'ε ζω ἀπώλλυϑέ φεσι ἀπηλλαπειϑε αὐ πραηιάτον, σαεμαὶ δὲ αὐτὶ τῷ τὶ μόρ. τί 

γῶ ἃ ἀλλο ίμα τα λείπετοι καὶ τοῦτο 
ΑΔ ἴῷ 



ἂν 

Αχερυῇς 

τίλ ἄλλ, δ.Δι 'Μελα ρόῖ͵ πῶσ ὑσὶ τῦσ' ὦμισρ' ΑἸτῷ τοὶ ϑεοῖ, αἰτὴ Τρῦςπερ 
οἱϑεὸ πολυτήμντοί ἐσ! ΩΣ 0), ᾿ Ν 

'“Με-πα ἀμ πολυ τίμι αυτοσ'δτερ σοι ϑιοι ὅτο καὶ δῶτου πολλῆσ πιρῖς Ὧι. 

ΔΡΑ χαισ' οὖν φέρής. Μέιοὐχ ὑμην δ αὐ ἃ ἀν ει ζει πποιί2ε; οὗ. Αλας οὐ φέροσ, 

Δισυδὲ σηκόροδα; ̓Μενποια σκδροδὲ εἱ μὲσ, ὧν οὐδὲ «(νισοίᾳ πὴσ' μεγιρίϑισ ἅλεσ' 
Υ ,,2κ6Ἅ] ε! 

ὄκκχ' ἐς βαλέτι τὼσ αἰ ὑβω ραδοι αὐτο», χε μμοὶ ἰὼ δὲ σγσπος ν πε 
ὃς τ ἀϑηβάνωμν Υμες αὐτῶν 

Παίσοκι τοὺς οἰρλίϑος δξορύσετι; β αἤρατε ΚΕΝ ναλαισικρατι 

Δι.Τὶ δωυλφεράσιΜε"λοΐρους ἐ ἐγφύνλρι μυδεκαῖς' ᾿ πεῖν τοῦσ ἀϑηνρίουσ, ἔΦε ὑμῶς 

διΚαλώ σ’ λέγει σι ἐπίδειξον: Μεέάλλα μεὶνκοιλοῦ. αὐτῶν ἄρχετε: 
κω ἰσβαλῶπε. ἰσβα“ 

ἄντεηρον αὐ λᾷσ ὡς “τό χείρα μοὶ κα λοι λδνβε τὴ, τινὰς ἐν ἀγρῷ ὁσελ 
Δευτον Τὶ τῇ ἰώ τὸ πράγμα. Με: "δῖ ροσ 2) ἡ λα. δ οἰ γος ἰκκόγαι ΡῈ πὸ ω 

ΔιΤί λίγα σὺ τοδαςσήλ ἡ ἐσ)» Ρ̓ "Μέ. μεραέρμκα αὐτῷ. λίγφού ὁμεγαρικὺσ', 

Η͂ οὐχοὶ ἡροσ τ᾽ οἶδέ. Δι-οὐκ ἔμοιγε φαλμετοι . ὅτιποῖα σκόρι ψν; ἅτινα ὑμᾶσ 
ἐπελθόντες τοὶσ' χυθίοις τῆ με 4 Ν ο" Ν 2 ΄ 

Μειρυδεινα : ὅν τοδε τοῖς α΄ πισῆσς: ; ᾧ οἰμνρκαϑἐπερ γέινοιμύιεὐκ 

Ονφαπ, “τον δε 291 ρὸν ἡ ιν. οζ λλοὺ μιοὶν μοηετε: ἀπ δὲ 5 τὴ σκορυσὼν 
᾿ δ -» Ἁ : “- “. 

Αἱ Ἀϑησθριδου νιώμοι πόρθυ μι τΤιῆαν εὑλῶμ ἐσήμανε. κὺ τὰ αὐγαι πείντοι. Ἴ 
ἽΝ ἡ “ - τ Ἢ ͵ “τῶν δὲ ἐμ θα: ὃς μινδὲ δῇ" οὔ ου 

ῃ 70 1080 ς«λλοίνῶν νο ὡρ υρωμῃαβνοχος ΜΡ ᾿πωσ δὐ τελῶν φειδομδῥωμξ ἀϑη 
' “. οἵ ᾽ ’ ἈΝ " 
Δι. ΒλᾺ ον νυ, Μει βανητοι δεοίκ λεδ- ἡβ' εάν εὐ τ αμρρίϑςς 

Ἑμάκοσὺ δένιν "βδιμοτηνοσ' δοκεῖς. ὌΣΝ ἴρ' πιοσίλῳ ἀτλῖοασ δὲ, ποὺσ' 

Η λῇο ἐκοὔσοιι φϑιεγγοιϑῳ αό: Δι-νὴ »ὺς ϑεοὺς κεφαλὰσ ἈΞ σκορόδων. Φι, 
ὧν οὗν, ὅτι ὡςπερ ἀρουραζοιμν- 

ἕγωπιΜεφον δ σὺ τοίχων λθιθίδνου ες, Ὑ τῳ ὌΝ 

ὀυχοῖϑισιπῖσ' ὦ καἰ κεφ ἀπρλούκϑμα. ἀρλῖϑοισ. Χύρεσ ἐγώγοι μυς 
σιβἰσ. διὰ ΟΣ ἐνηδὶσ μινφηρίοιδ 

“τῆς δέμητρος θύεαϑου γούρουσ. Αντεῖνον εἰ λῖσ. αὐέτει γοβ, ΠῚ Γβούλφ καὶ κρεμάσαι, ἐππίσκε 

γαι “πῦσον ἐάρουσ θσιν εἰ ώϑεισι δὸῖ πὶσ ὀρμᾷς ὠγούϑμο, ανατείνειψ τούτοισ’ "δὶ Ἃ ξαροσ' αὐτῶρ 

σποπέϊν. δ. οὗ τω κατωλαμβανε ΕΒ πε λεία’. ἀπὸ ντον οὗ καὶ ἐπὶεῃ χοίρων γῦτο “πο δισοιᾳ 

"πρακελώεται. Τουτὶ τί τί ιὦ ον πρᾶῃμα: ὁαῆικὸσ κρεμάσοισ' πίω “ποῦ δα, ὁρᾷ Ἂ αἰδοῖον αὖ 

“τησ'οθι. ἐρωτᾶ περὶ αὐτοῦ, ὅτι πρτε ὄζειν. ον ὲ ἰῷ ὁ ὅμοιον τῷ αὐδδίῳ “Το “οῖρου. Ηεχῆῖρος Ἰϑὰ δι. 

ΩΣ αἰδοῖον δοίκνισι τὴς πολδός. Θάϑε οοὗατὰς ἀππιείασ. ὃ ὁ μεγοαρδιδ, ϑεῶϑέ Φια "Το δ ωμμιοπέ 

Λιδὸς τὸς ὠπιςίας. Δλλὰ μαν αν “λῖις, ἀλλὰ κιὼ ἐανϑέλισ. Ἂ δ “πιερηδον μιον- "ὕμνρος. δά ρθε 

γι τρί ποϑὺς περισίμεϑει. ᾿ ἐρὴ ϑυμτιδῶν ἁλώγ. ὀβούλε φιοὶ ποινσιύμεϑοι σιυϑάη ασ'᾽ πιρὶ 

ϑυμωτισῶν ἁλῶν. δῖον μετὰ ϑύμου “ μμένωμ. “ὃν ἑτέρω ϑι. ἄλασ' ϑυμέτας δοὺς ὑμοὶ κα κ ἐρόμ 

ἵμινα. ΑἹ μὴ ̓ξῖν οὗτος γλϑἸροσν εῦτο φησιν, ἐπεὶ ΘΩῥ γμιονἰκξθον οἰἠδοῖον δῖ ρον ἐκαΐλοιν οἱ ἕλη 

᾿ρεσ᾿ δου γοῦ ὃ ἀῆ κὺς ἐπιφέρον ἀλλῖ εν αὐϑρώπον. Ναὶ ὃν διοκλέα «διοκ λῖς ἡρωσ ἐπι 

μά» πτορὰμεγουράγσιν. ᾧ ῳ κϑὰ ἀγῷναι τελοῦσι 'οὶ δόκλφα. οὗ κοὼ δεόκθυγς μέμνῇ. ΝΝ, σοῦοι με γε 

Ρ'εσ' ἀδισενοντες Ε ἐρέ μδισ. οΟλβυοι ὀἰκείμτε ὃν "ἢ ἐκὸν ὡσ πιρίαλλα Ζῶνον τιμήσαϑε δοϊιλέα 

ὖν, Φιλόσπομδια ὃν δὲ ὡλ ἴδ δγοκλέ ἰϑηκον ἀτῶναι, ἀλμάθουσ δ'πίλοστοσ᾽, ἀυντελοῦσιν οἱ μέγα τ 

φᾶς: Οὐ χε οϑοισιγὰσ. λελυϑότως πρὸς τὸ χοιρί δγαιλέγά.οὐχρῖναϑον σὶγάς ὡ 



Αοι φοφαΐνους 

Πάλιν τι ποισῶ. ἰαὺ εἰν Παλιν σύγ οἰ! σῶ "αὶ μὰ ηὐνέρμᾶν οἴνκοχϑ ς» 

“πήσητε ἀποφέρω ποσκ οὶ ἡ ὁ(. 

λιν ὑμᾶσ δια δε λιμώ ᾿ " ἐἰκορξ νι ϑ μ Ἔχις 

ἕοντων. ΜειΑυτοίο 2θι βῥοςνΔιιψυμγελοίρος Φαλνοταν 

Κοὶ ἰοΐ αἱ ποῦδασ μιμῆνται Α τὰρι ἐκ Ῥαφ εἰστε,κυύσϑθος ἐστὸν “σίν τι ἢ. 

τί χέρων φωνἰιὐκ ἰκοὶ Μεσαφ ἱ ἰϑηηρδαὶματίρ ἐἀἰκαρθηίστοι» 
Λα, δέσθ, 

, 

Νῴπ χλρο φαίνεται μὦ Δι ̓ Αλλ οὐδὲ ϑυσιμός ὅδ αὐ τρί. 'Μυσικμμαῖῳ 

σιφῶσ σημαίνει, δι χοῦ Ράδι. οὐκ ϑύσί μός 512. ̓Διμείρικομ ὅκ ἔχει 

ρυσ τὸ γμωκαίεξον εὐδο - Μμενέία Ν ὕβηννἀλλα δελφακουβδία,, : 
Ρ λέγιται ἐτιλθκύθθος. ἐξῶ μεπέλαν τρισὸ πο χξισν κύρυϑ ρα. . 
πρῆαὐ μετέρα δὲ προσ: ΟΣ 

τῆς μεξοὸς αἰδεῖον. Θύσι Αλὲ οὐ 'ξαφεν λῃσ' ἀδεποιχῶρος καλαί» 
μος: δὰ καὶ ὁγαιαὐτέν ̓ ' Διῷ ὁσ’ ξυήΐην ὄκνος οὐὐ τῆσδ᾽ ϑα τέρα 

νδῖκα τοῦτο Φν Κιρώ Μεώμομαθία “δ ρ ὅξεικικ τύπου ποηρῦσ: 
οὐἰε᾽ ἔλα. πὰ ὃ κόλου ρα ἐν 

“τοῦσ' ἱερουρῆαισ' ὀϑύεινχοι. Αι δ αὖ τοὶ χυνϑῇ καναλψοαϑήγὲ ἐνηριχὶ, 

καθόλου; ὑπεραὺ ἡ μὲ αἰ Καλλιστι εὔθη χρίροσ ἀφ ροδτᾳ θην : 
Δέον νοὶ ὑπὲς, οὐθυξ) γἱσ Δι ΑΝ οὐκὶ χοῖρον τῇ φρο θύε τοί,» 

ϑεδῖσ. Νία γειρἠβικὴ ω "ἴα, Μ εὐυλόΐρος; ἀφροῦ ται εμόψαγε δοω μόνων 
αὐτὶ “το ἡβῶσει κοὼ αὐξομί 

γ',, Μ πορχξίαν χα μεγον Καὶ. τρετοιί,ρι τάνδ τοῖν χοίρων οὗ κρῆσ, 

δλην οὐρα. τοὺσ᾽ γου, μεῖς ἄρον, αὖ ἡὸν ὁδῳ λδρμ. ἐμασοσα ρμδμομ. 

ζορνας λοιὴν λοίρουσ' δλ- ΔΗ δολ᾽ αὔϑυ τῆς μυξοι ἐλϑέοιῳ αὖ 
ΦΉΡΟΝΘΡΟΒΩΣ τὰ Νὰ ΜωΝαῦ ηὸρ “πυτείδαιν. αὐ κἄνϑυτα τῷ παηρός - 
μεγάλιω ραὺ τῶ τῷ αὐ ΔΙ Τίδ' ἐϑέ4 μαζΆισομεν πόμϑ᾽ ἃ "σὰ δίσωσ. 

δοὺς “πϑοϑην. οὖν! (Πετοιὶ ἢ, Αὐπος3 ἐρώτι: “Δι ᾿λίρειχόῖρε Κοκοὶ κοΐ 

ὀρ κακέμφατιν. Ωσ Δι Τρώλϑι ς αὐ ἐ ἐρεδίνϑουσ, ̓Κύνκοὶ κοΐ. . 
(εὐμϑος. 

χεμμε ψιέ με δι "7, 7 δοδ μδάλεως 
ἰφοΐδος, Κόνκοϊ κοὶ Φ 

Ρ̓ ἀδλφὰσ ὄνον! αὐποὶς. Καϑα χυοαμίν. αὐτὶ “Τοῦ δα σιυυῇ. 'γυοῦσ' ὃ ; ̓ πρώτι ΤῊ δι λυ» . ψτῸ 

αἷξιν ἐαν ἀβιμιαῖσιι ὦ ἡβήσι Καλλικὐρίδι χ᾽ βοός: κοινὰ ̓ φνοια, ἐσαίτε “Τοῦ ̓ ζώου τὸ »! γυθ δ ἐσπὶ 

ἘΠ αἰδοῖου τῆς ἰμόρισ' πανν δὲ μετὸ χάθιγσ' ἴφι. μα μᾶν πρὸς ϑυσίαν. ἅμα ) ΓΝ πρὸς στἰω διωΣ 

ὅἶω. Ἰϑλλνμα δὲ ἁὐτίῳ λέγον πῆ αΦριδι Ἵ, » ὃ φϑαρῆνοι αὐτέω. Αλλιλὶ γοῖρος. πολλοὶ ξβ Ξ ἱλ 

λήμων οὐϑύοισι χοΐρεσ τῇ δ ἀφροσνή", ὡς ἐδελν ἥομίνι δ) ἀσὸν ἀσῶνιν ,αὐτομ. Μώνᾳγὶ Δωμὸ- 

νων. οὐ τὴ ἀρ μάλιροι δοῖροι ϑυύται- (ὡς πρὸσ τὸ αἰδεῖον. Τὸν ὁδελὸν ἐμιππορ μή. «ἔοιυτοὶ 

)ν ὁβδελ, ὀδελ λέμυσι. Παυϑὰ ὁ δγσῶς: ἅτινα οὖ ἄγαθάλῃ αὐτοῖς, ειϑύασιν. Τρύγοις ἐρεβίνναρ 

ὑνπῖήξε πρὸς ὁ αἰδοῖον ανόρὸς. «ἐπεὶ ἃ ἐρέβι νὴ αὐῪδ καλῆσι!. Τὶ δε Φ: δάλε υζ. ̓πρατσ' με 

γαιθίδοσ. «αἶγοι αἤἥικῆσ. ̓ἀμφι βαύ() ὃ" ἡδευσὸὴ. συκῆς ̓ Φιραλικὶο τῆ δ εἰς ξερασίαν ἰλείσων. ἐπεὶ 

ἀπὸτῶ ἐοχνάοϑε, ἰὼσ ἱκα λοι. καὶ »υσὶ φινοὺς 5 αὐὼν “Φιξάλες καλῆσιν δὴ τόνο. φιε» 

λεὼς μα ὡσ’ κορωνεωσ πιλίκεωσ. Οἷον 



πεΥ͵ 

ἐὰ 
Ἐκ». 

Αἰχαρνὰφ" 

Τί δὲ δῷ καηρώγοις αὐ ὡς αὖ Κόρκοῖ κοΐ. 

διὼς ὀξὺ πρδρ! τὸσ ἰσάδος κεκραλκτε. 
Ἑνεγκάτω τὴσ' ᾧδοϑεν Ῥ ἐρίδων ει 
Τοῖς λθιοι διοισιμιουροιπρώξον τοι; βαιζ αὶ . 

[Ὁ] ἐοϑεκζσσ' ὠπολυτί μη ἡρακλάς: 

Πουῖε τὶ πὸ χοιοιῶς Φα γρισοίειφ αήνετοιν 
Α͂ ὑγαὄχι “ποΐσοις κατ ξαηον τος φείδου. 

Μυ ἐγὼ Ρ αὐ ΝῊ τόμδομμι οἵψ αὐφλομα. 

δι Ν᾽ ηὸμ δὲ ̓ἀφείωγε τὸ Ὁ βοσικηματε . 

Πόσου πρίω μούσοι το ὸ χοιρίδια λέπ. 

Με Τὸ μδρ ἔσερον, τούτων σε σρδεῖων Τοπαλλί δον: 

Τοῦ τερον αὐ λῆσ᾽λοίψεκος μόμοισ' αλα ν" . 

Δι"Ωδνῆσο μαΐσοι "περί μδῥ οὐνρυ!- Μ οταῦτοι δὰ 

Ἐρεὶ ἐμ“πὸ λαλε τοῖν γυνοῖ κα τοὺὶν ἐμαν 

ὄυτωμ ̓ἀτρδόϑο τοῖμτ ̓ἐμιαυσοι μεγέρα:. 

ΣυΑ ἔγθρω πε. τρδατῤς 'ἽΜειλοι ρϑ'σώλα ς Μα,ρθ κύς. 

Συ Τα χοιρίδια ποίνιωγ ἐγὼ ἡ φανῶ το). 

Ρολέμια μισὰ σώμωτοῦτ' ἐκώ ν ̓κκᾷ πάλιν 

ὄϑενσι οὐ χὰ δῆ κακῶν ὧἀμῖν ἔφυ: 

ΣυιΚλίων, ΔῊ εἰσι ἐφ ἡσείς ηὃν σοίίκογ. 

Μεδι Καμθπδλι: “δ καμόπολι" φ αρτοζοίμα 
Δι Υὴ Ῥῦ»Τίσ ὀφαίνωνσ' ἴω 'Μειοϊδύ ἀγο ρομόμοι 
Δ, ὙΤοὺσ συκκοφαντοις οὐ θυραιζεξάρξε τί; 

Τιὴ μαϑῶὼμ φαίμηες αὔάν9 ρυαλλι 'δον' 

ΣυΟυϑὲφανώ Τὲς τορλεμί ὅς, Δι’ κλῴωμγε σὺ 

Εἰ μ᾽ τέρωσε συκοφάρτεσεις ἰ ἐν» 

Μειόιδν ηὗ κα κὸν ῳᾧ τοΐσ' εἰϑμαισηοῦτ᾽ ἔμι ; 

Οἷον ῥοθεαϊζεσ'. "ἀρρθομ. 'ἅμε 
τὸ κα τύσπον Φωνῆς, ὁ ρμῶσι κε. 

ἑϑίοισι. ϑαυμαςικῦσ' δὲ, οἱον μα 

τὸ Σ ῥόϑου δὲ γάφου ἐ ἐυϑίουσιν. 
Ἴρα γεισοῖα «ἀπὸ τῷ Ῥώγον 

Ἐπομξερ. ἃ μα δὲ κὼ ρα πὸ πὸ 

λέως. Τανὴ μέαν αὐελόμίω. 

ἰχοίσων δελονότι μίαν ἵλω- 

ἕ΄. Ατείωγ τῷ βοσκνμοτε. 

αὐϑηρὰ οἱ καλὰ τὼ βοσκύμα 

“τα. ἱαλ χοὶ ρὼν δὲ καλῶται 

δόσκ "μα. "ξεροφόμ δὲ ἐν δὺδὺ ᾿ 

μῳ τῆὴσ' πιιδείας κρὴ αλεσσων 

στέϑεμκ ε τί "λέξι. ΣΙίκορόσῶωμ 
“ροπεὶ Ἄλίδος. διαδάλλει τοὺσ' 

μεγαρίασ' ὁ ὁ πιέισ' Ὑσοῦτεῃ ἽΔ 

θοὸν πενία ἐν ὥςτε “σαι τἰκρα οι 

λῶν δεσμοῦ σκορόσων κὸ λ6: 5 “ 

γικοσ' ὡλῶν. τροσπιλλὶσι δὲ ἡ 

δίσμε ῪὋ σκορόδων. ἀσείως δὲ 

Ἢ ὁ μεγοιρίδ' ἅμα κοὺ “περι τύϑως 

ποῦν πιρὰ τῷ δγκιμιοπαύλι, 

δ ζντεῖ, ἃ ᾶ πρότερον οἱ με κι - 

φᾶς ἄλλοι “πῶ βῶλον. Ε γμέμ 

“πολεῦε. Ὁ “σλπρεσ' ἑρμᾶ «λό 

στε! δὲ “ὁ γϑροιτο. ἐμιπυλεῖε δ, 
ἐμποθικὶ πραπιαΐ δυτιδεν. ὁ Με 

γιρικὸς ὴ πίον καλῶς εἐμφαί 

Ἢ “7 πιλὺ λι "μὰν «σ᾽ ῥυτυϑ 

χῖς γι ππολέσοις πίω ϑυγι" 

τί ΜᾺ αὖτον κϑὺ ἱαλῶσ ,δὔχυται 

πόλι Π οὕ τωσ' ἀ-πυδίοϑραι ΧΩ 

μιυτέρα: ἐμφαίνο δὲ ὃν μὲν 
λιμόμ, ὲ γὼ Φανώ. ἀπολέξω- 

ἕξι ) φάτις ὄνομα ὀΐκισ ὅτω ἰκα 

λεμδῥες. Κλάον μεχιριᾶς. .ἀΖ 

“ειδὺ τῇ μεγοιρίων ἐχεν» Φονῇ, αὐτὶ τῦ λιμάξοσ. " εἰς μύγωρα ἀπελύύσκΝ “ τὸμι γιρέωμφρο 

νέσεις ἢ τῇ βμεγιρίωμ δαλικήῳ γχαῖσν Οἷον κὰ ἀρχῶ ἐκ συμοφανπᾶν δηλονότι. Οὐκ ἀφή 
σεῖς “ὃν σοίκικον. σίΐκ οι νῷ δ᾽ εὐὸσ "1. αὐωτίέ Ρωῦ, ἡ δα δύο. φαντάζομαι αὐ αὐτὴ τὸ δυκ (αὐ πο κ. 
καλῷ δὲ ὃν δκαιόπολιν πρὸσ' ὺ συμμιαλᾷσει αὐτῳ!. Φανεισ' αὖον. πρὸς τίὼ ὁμωνυμίαν πὸ 
ζει. Ἐ; μὲ ἱτίρωσε ὀμδαλλαγοῦ ἀπελεὼν ἑσέρουσ' αἰμφαητησηα ΟἿον οὐ καίκιόν. Ὁ Ἢ συκο5 
Φαυτῶν. δαί )λά ομὰ τοὺσ' ἀϑαναίουσ' ἐσ’ πολλοὺφ συκοζ απο σ ἵχοντα, δ. 



ἄριουφ αἴγους 

᾿Αλλὰ μὲν ἀκ ἐπιλύριομ. χὰ ΔιεΘαΐῥη επί ἀν ὅντα ἐ λθιθίαῦ πόσου, 
χαίρει δΎ ἃ τοὶ καπελχομπτον 

ἡμᾶσ' κακά. ρολναβιν - 

πλοσυμδασιν. ὅτι προπετώσ' 

Τι μῦς, λαξὲ τονὲ τοὶ στε ὁ ροδα μοὰ Ῥὺς ἀλασ: 

Καὶ λα ρενλλάρ. Με ̓ ἀλλοὶ μὴ ὅκ ἐπσιχϑθιον. 
ἰφϑεγξάμίω “ὁ χούρᾳν, ὀς Δ.Π ἰολυπρα[μσσοιυεν νι εἐκεφαλίω φίώρριτε ἐμοὶ" 
κεφαλήν, μοῦ ἐμώνα λεῖ 

“πεῖ δὲ ὁ Φεκα. ὥεκα τὰν 

πολυπραποσιιϑισι ὅ ὴ ὦ 

,9, ἀλλὰ Ρ γαίρον ἔλθοι 

ἐς τίὼ κεφαλήνμου. τὶ 

πολυπραπμονῶ ὀπτὸν δι 

λαύβεν. οὕτως δὲ ἵλεων δ 

ἀπικὸ εἰ εὐρόκνν τίνος 

Χο υ δυμον ἔτ αὔθρωποσ διε ἡκ σεις δὲ 

Μειῶλριθίδεα πειρῆιϑε καῖνις τὼ ἡ παξόρ: 
Παύφμ ἐφ᾽ οἷ λὶ σον μαΐξαν,α αὐ και τς δν οἷον 

ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝΚΔ' : 

ὁ προδαίνά 

Τὸ πρώγριαι 7ο) ὀγλιύμανς: κῦ πόσει) ΒΝ 

ἕν τῇ ̓ϑρξκαθέμϑμοσ: 

"ἐπ κιφαλὴ ἢ τρίσοι τις Ἵ2 Κἂν ἀσίεπὴσ κσήσίας, 
." .χἃ -“ ᾽ 

μιᾷ ἀρρροωγυρρν: γον τρὶς συ κοφαντησ' ἄλλος͵, οἷ- 
ἐπειδὴ δὲ ὃ εἐγαιρόϊδ' λέγει 

ον Ὁ ἀν Μώζωμ κε ϑεδῳι “τοῦῖο -- 
οὐκ ὄν αὐτοῖσ' ἐσικθδί ' 

ΩΣ γρέρενν, φνοὶν ὃ ὁ α ἦι μεὺσ' 

δὰ πίω πολυπτα πηι οσύς 

ὀυδ᾽ αἴ! ̓αὐϑρώππωνδορψωνῶνσεπτεμαινείτει. 
Οὐδὲ ὀξομορξετουηρ (τι; τίιο ϑὐρυπρωκηβανσοι: 

γην ἀσ' τέ ἐμιω ει οὐδ κὐστει κλε ὠμύμῳ 
τρέποιτο ον χαῖρ ν. αὐτί 

το δηιφλνηράπκων ἐμὶ, Χλαϊμανδὶ ἐγορφαννν, δέᾳ. 

ὀπτώνσοι μὴ  βουλολδῥῳ Κούξυν τυλῶν ὑσέρβολοσ, 

χάρομ, Ἄδύοντο τοῦτο δικαὶ μ αὐαπαλυίσε.--- 
ιω ων μὶρ σα σανος γ τ ν ἢ ἔντυ χὺν τῇ γϑρῷ πρόσε! ἐἠσυιραϑΐζομ. 

τῆνει. ἀσείως δὲ πεύρν. 

καύγις ἡαὐπι τὸ Δ χωρίς; 

Παίφν Φ ἁλὶ τον μάζαν. «΄ 

ϑίειν μυτοὶ ἢ ων «λῶν Ἄνα, 

τον ὅγὰ Ὃ απορᾶν προςφαπου: Εν δμεμονᾷ γεν τα, ὁβελιόρντων δας ὑποίεριτῶνοὺ μένον 

“τοσ' “Τῦ) Ὁ ροῦ, μονοφροζφο [ὃν περίοδον ἑφαίιωλον “Ἀν ὧν ἡ δι τοῦς σίρρι ἰαμξικοὶ πέτρα μεΐοι 

καταλμιϊιο ὅνο με οὺς κῶλα δμετρα ἀκατοίλικ τοι: “ σι αὐνν κοὰ ἐππὶ Ξ ἑξῆς τριῶν πε’ 

οιδσῶν "οὺ αἱ μδὴ πρώτα “πῶ ραγράφῳ. ἡ δὲ πελϑυταία ἐμορωψιδν σημφοῦται. Ε ντῇ ὀρᾷκ ἢ καϑή 

Λᾶνος. «τισιν φύρέϑη, «ὑτάγορᾷ (καϑημϑνοδ, Αύνουσ' τουὺσ' καρποὺς ὑβοίσετοι, Κτησίαν. οὕ τοσ' 

ὑς συκοφαύτης δια βαλλῖ). γαυϑωνῦ νῶνσε. απει ρα λὲ τε ων. ὅτι ὀψὼ να ἀατα γ βλάξει. δ)6 

πιαὺ τὸς μόνοσ' σιιναι λικῇ ει τὰς ἀγοριίσ. Αλλλωσ. προρτθὰσ -τῇ ἢ ὀψωνί νἱᾳ.ἐσὶ 7ουὴ “πολλοὶ ϑαμα ᾿ 
κρᾶς προιϑήκησ ὠγουύμϑμοι. πημανέντοι ἢ δελάψω. λνπήσειῷ δη ει ϑυιΐστολ!- Ἑλομόρξ. ἐναπονη 

σῇ) «ῥαιπομαϑειώ ὡς κάτα πύχον ̓  δἰκυμῳσλῶ ται ὃ ὁπρέσις: «αὐτὶ “Τοῦ ἡκαψέξγτῆς κινεησείας πρέσαιδος, 

Οὐσῶ ςιᾶ κλιωνυμῳ. ̓οἰϑήσεις; αὐτὶ “τῶ οὐ δὲ παιεοϑῆση ὑπαῦκλ εω νύμου αὐαιγεάζονγεσε ἱμενᾶν. ὅγε 

δὲ ὁ κλεωρυμιδσ' ὡς ἀφιφάγοσι κοὶ ῥίψα αἷς κωμωνλένται. ὑπερξολος: τοῦτον ὡς φιλόνφκον να. 

βαλλᾷ σιρεχῶσ ἀρισεζφαεσ: ἰὦ ἡ ἣ ορατηγὸσ' «ϑαναίω. φαυληδλαμιπραῦ. 6 δὲ δγελθύσι» Κρα 

νος. οὗτοσ' μελῶν “πριν τησ. πωμῳ σῷ ταιὴ διθλ μονχείᾳε νὴ " ὡς ἀσέμνω; κεαρόμῇ “μοιλὸρ λόδος κὶ αὶ Ὄγὸ 

Οὐδὺ 

Κρατῇνοςζεικε καὶ ρλϑρλμοικὰ λόν,μιᾷ μα οὶ ῥᾳ 

μακυράς ἀ πρέτους κιγμασὰ 'δὸνς. 



»λοΑδοι σιὶς : 
ἠδν ΩΣ ΝΣ 

Αχαρμὴς 
9.» Εν πο 

ὗυδιὸ ὁπεοιπόννρο αὐτέμων Ουϑδὺ κπϑ πγεβοσιωσει ελεγῆο 

φ' ὁ περιφόρετος αὐφτίμων, «αὐλῷ 

ὁτοωχυν ἄγω τὴν Μυσῖκ, «ἥϑοιμιασ. ἣ ης βιό μνηνται δι ανα 

ὁ ωνικαικὸν ἀχὸ μαρριλῶμ: κρίωντω. ̓θέσισ' δὶ ἰιαλῇ δ. 

Πα πρὸ τ αἰ οσοιίς'--- ἀρπαζοιδμε πρὸ; ποίντων μοὺὰ 

ὀνλ᾽ αὖϑὴ ̓  οὐὖ σε σειν) πουυΐσων ὁ ὅποι μτήνηρον: ϑυσυδουπόνοιαν 
δὲ ἴφι δαῤσε 

ΜΆ Ὁ» ντον ἀλλὰ νκρα 
Λυσί φραύοτ ψ οἰπορῷ »λαργέων ὄμφσισ'. Ὥνον δύλεται διλώσειρ. σίυ)ε’ 
ὀπερια Ασρεῖς “σοῖς κακοῖς χεδνισεὴ τῷ δγκοιίῳ ἀρισεί σε ξ 

ῥιγώντι κσ πελνεμ εἰ ἐθ: λ Ὰ ἰβόνερμ ετρε ὃς εἰροϑὸν με 
λερντ αὴ χολὸν "ὲν 

Πλθμ λ΄ ᾿ ΞΘ ιαικονν ὑμὲρ κς εἰναν πω αὐκατειλήφει πῦλε 

Τοῦ μυρὸσ' ἑ καρουιτα ᾿ μεσ χρέα μαχοινὴσ ἰ ἰὼ ὡνὺ 
Ν 

Βοι" [4 ῳ" ρα κλῆσι και μόντα τοῖν τὐλανμκεικα σ' τέιχοσ' κατα βλιϑῆνμμῃ τὸ τοι 

Κα ταϑου τὺ τοῖν δα λον ̓ἀξεμανὶ ἰσμυμία οὔ τον μετεαίμπομτο αὐτὸν 
Φερόμι: “ἀπὸ Ἴουγν ϑιώυ ἡ “πτῖσ 

Υ μὲσδὶ ὁσοιθείβαϑεν οὐὐ λητοῦὶ πποί ὀρ, τὰ μία: οι. ποίντερνν ὁ συφὸ, τι 

Τοῖς ὀρήνοισ' φυσίΐτει ηὃν τὰν κὸν: κιωδς: οἰφόρητοι καλῃβν. Ο τα χὶσ 

Δι μπεοὺϊς κο ραικοιφ'οἷσγλῆκεσ ὅκ ἀπὸ θυρεῖν; ἄγαιν πίω μουσικύρ. ὧσ' μλθο 
Ρόϑων προσύπηον ὁκεκο σεἰτρλύϑμοι γοῦ ποῦν αὐγρῦ " πριβμιαπου. ἦν 

ὴ κ μελοπηριδς, ων. ΓΝ δυσώ : 

Ε5) τὴν ϑύραν ἐκοὶ γο βι δεΐσ' ̓βομφαύ Μιον ὴ δι δαβαλλᾷ αὐρον- "Ῥαγισαίοὶ 

᾿ Δὰ ἢ Ῥβάγον δυσωδίαν πε: 

Λ υσίσφατος. ἀλμαλακίᾳ λεβε 6 Τό. ἐν τι ἰοις ἡ Δπέγος ὃ αὐπὴσ' δκυβϑυτής: ἐκαλῶτο 5 ΤᾺ χραλως 

"3. ὙΡΘΔΤ ἥων. δ ̓χηικ᾽ ὡλολαργ᾽ τησ' ἀνα μαντίϑος φνλῖς. ὁ πιρίαλουργόσ. .ὃ ὁκαμδισβε 

ξαμμίν! Σ ὁ δαϑὺσ. τοῖς ἰιχκ. ιμιυτεμινεκ) } ἢ λλίξις: ΟΡ ΤΗς δαφῆς  φλπορφυῦ » φλϑαλάατιοῦ 611 ἐς 

Ραθ:᾽ Ἂ ὀοραίεον δὐοίσι ὑῶν «λουρπὶσ ἐϑς ̓ πορφυρᾶ. Πρὶν" " τριανονιῇμεέρας.. οὐ τῷ 

πριάκορτα ἡ ὑμέρασ. "δὰ μὰν Ῥιαίμοντα ἡμέραις τλι ρῦσαι. Εἰ αμένγαι πὰρ. στύλων. "κορωνὶσ' 

ἰσιᾶσε καὶ οἱ ϑοείερε τοὺ δι εἰσὶν ἴα μᾷοι ζι Αλλωσ. ἐρασταὶ τισ' αὐδρι θηβυῖος καμὼν τὐνῶ μον ἐν 

τ βασοέζᾳν ἡ δ Φορτίον δὴ ἐΦερε! καὶ φεοὶν. Ἰἤων ἡρακλῖσ αὐτὶ “τῶ Ἰσὼ ἵωαμον Τῶ ὦμον θαροῖ, 
ὧων. τύλον δὲ ἀρσενικῶσ, ἵλεγον ὧν ὦμον ὅδυ τετύλω μϑρον. νὴ πεπνλερθβον κοὺ τεέριμμῖνον 

ἐΐο τῆσ' στόρίκος. δ-πῦ!ον ποδλάκ ΤῸΝ ὡλ τὸ ὦμε γνωπται τοῖσ' ἀγροζφύροισ, ἐνὶ “τὸ (κσοὶ ζεντί τί σίυνε 

γϑν κοὺ τολεκ λείδς ῥα χύλου τύλαν ἔμεν. Γλαϊχωναντὴ τὴν δράγανον. κλι ΟΝ Θελνγὰ ὧσ’ σοι“π' 

φυ. "δεβλεχυ. Αὐλιτοὶ πεόραι- αὐτὸ το ,ἥϑεσε. ἐασούδαζον δ οἱ ἀϑηνεῦνοι περὶ πω αὐλὸν. Τῶς 

ὀςίνοις ἐφνυσῆ. “Τί. λώπει ὁ Ὑ αὐλδιρν δήνοις ὴ ἰφι. ἐπεὶ “»ποιλοιμὸν ἀπὶ ἢ ἐλαφέϊων ὀφῶν κατισμϑύα 

ζον ἼΣς αὐλῆς ΜΗ ὴ ἡ πρωκῖον ἰὸς, ἱομμοῤτιόνῆδιν ἀ7» » ἄγοι. ὦ ποῖσ ὀφϑαλμ ἔλεγον. ἐς πρὼ 

κατὸν κυὸν ἐλέπι μεμνδᾧ ὑκκλησιαζν σας: Ἵζτο μὲ ἔμεν εἐἰςπροκῖὸν κυ θλέπε Οἱ σφῆζο 

κισ΄. ἀπὸ “το "λέν τοὺσ' αὐλητοὺσ' ὡς οἱ ὁ σφύνκας: “μεποὶτε Σϑηξαϊ ἢ, αὐλιντοὺὶ “πολλοὶ ἤλθον εἰσ' γοὶσ᾽ 

θύρα: τ δ καιοηβλιδος. Χαιριδεῖς βομβαύλιον τὸ: λαίοιϑοσ πεππυσυ μϑροιὴ μελυπώνπεσ. 

χϑοισ' δὲ, αὐλινπὴς ϑηβοίϊοσ' ἄμεσα. ὅ Ξμεμνῶ ο ον ἀρχὶ “τῦ δρώματοσ. ὅτε δὲ γεωνγε χάρις δὼ ἐῶν 

σλν᾽ Ἴρϑιον. ἢ 'κὴ ) " ὁ σιυϑφα τὶ, ὅτο λέγειν ἀπὸ “το χοιδοσ, χεριϑεῖς. δι ἀπὸ 15, περισερᾷς “περὶ 

᾿φεριδεις. Βομῥαύλιομαύλαπαι: .: βομβύλιοσ, ᾧ προιϑέσει τον ἃ, ἐφε βομβαύλιοι πεύξων. 

""γὰ δὲν αὐλόν. Θομβύλιοσ δ ὁδὺς μυλίοσισ' ῷ ϑριται πὰ ὁ ἀλλά ἕ 



Αοιροφ δούς 

Νὺ ἫΡ ὐὁλαον. ἰόλαοσ ρῶς ΒΟ. ΝᾺ ἡὃρ ἰόλἄον ἐχεχαιρι χώσ' αὖγ ω Ὁ ξένε». 
ὅτὸ τιμῶ ή ἡ -ρὰ ϑεβαίοι ᾿ Θἀέαϑ: Ὁ Φυσίίῳ τες ἐξοπνιϑύμου, 
“δ δ δισιοϑένμισφεσὶ Φνυσῶν 

“ες τῷ πνϑύματιαὐτῶν τὰ Καὶὴτ ̓ αἴϑεα τᾶς “λα χυ μοσ' ἀπίκιξαν χαμαΐο, 
αὔὖϑε πῆς γλήχων ᾿ἀπέβαλλ Αι ἐἶγι ὀοίλᾳ πρίασυ ἢ ἐγὼ φέρω. 
ἐβάρεζε ὸ φορτίον σῆσ Ἰϑιὰ ὀρτελίχων. Ἢ ̓ δῷ τεηρα]ερυλλι δῖον 
κλϑχωνοροὴ δὲ ἐπιλρίθίτως 

αὐτὸ το κελαθιτωρόμωσ'. Δι- ᾿ρ «κϑλλι Ἐῷ Φρι γι6 οἰ Ἵ δυον- 

μὰ κελεθισμένας ἡμῖν ἐς τίφερ 46.Βοι ῥσ' ἔφ σι ν ἀγαϑὰ δοιωτῖς ἑπλῶσ: 
τλον “τῶν. Τετραηΐ .- Οοιπεψονιλαχύ. “Μιαθους: θρυα λλίδας» 
φνλλί σῶν. Ῥ ἀἰιρίνν “Ὁ Νασαισικολοιέσ ἀδαχῖς Φαλαρὶς δα ζ. 
ἃ “ὁ σ᾽ ἐχεῖν περά οὐρ- 

κι δνα Ὧν ἀλ κξνὸ Τρολίλυατικολύμρουσ' ἡ ἢ ὧδ  περεὶ χειμὼν εἶρα 

μον κατὰ τέ Ῥ βοιωτων Ορνιϑῥασὲ ςς τῷ ἃ κϑθοὶρ ἐλήλυθας; 

διαλικῖορ. ἱκαδλιέμοις Βομκαὶ μοὶν φέρω χβνατιλαγῶς'ἀλώπικας: 

φάη. κόλιξ᾽ ἦδος αὗτον ( 

πιριζδε ροὺς δθίγαιμομ ἦϑῃ. Σκαλογστίς ἐλ ἐνωσ' οὐδε ελούρωσ "πυκπήδοιες 

λνκῶς ἀήικοῖ. . . Ϊ Ὁ7, Ἴδα αὐδορουσιἐγ κί λάς κωππεῖδαν ̓ 

Τληχὲ ιἡ “λαχὰ τῆς ληλοῦς Δι ᾿Θτερ πνότου τον σὺ τίμα Δὸς αὐθρώτοις φίρων . 

ἐπιιὶ δ βληγχώ φασν, Δύφμιοι προ σεί πεῖν «ἶφι ἐρᾷς τοσ ἐ ἐγ Χ ὑΑής- 
Φαλαρίσδιωσ. οἱ ἡ μαὺ δύο ὀρν! 

θων. οἱ δὲ πὸσ ἡ τῇ ᾿ ᾧῷαλε Βοι: Πρίς βῴρα πιντήκον τωκω ποι ἐῶν κόράν»- 

οἰῶ δροίϑμασ. ἔκβαϑε τρδκμσιχαονῆα τῷ ξῴω. 

Οἰρριϑίασ'. οὕτω ὁ νὰ Δι" Ωλλτοίτη σὺ καὶ “σαίλαι Ἴρϑου βιϑύη. 
“5 γεμὸν ο ᾧ κὺ πὰ λϑες φεθειν μϑὸ ξυγωδικόὶσ χοροῖς 
ἀρμεὰ “ ἐφιοβίπη. ουΦ 

τῷ δὲ κοὴ αὔεμιοσ' ὑγη Φ, 'λυδὲ μορύχῃ" διμῶσ᾽ ὀξῳέγκα Τί» 
αν. δσ' ὑπὲρ τὼ γᾶν πὶ Τὰς ἐσχίραν μοιδούρϑ νὰ τί ξεπίδα ̓ 

μ χοὺς ποῖ! ὁ δὲ σὐμμα 

»΄ χιμῶμα ὀρνιϑίαν ἀποόγι “μᾷ, δὰ ἡ Ν λειμῶνος ταΐτω τὼ ὃ ρνεα ἐπιφαίνειϑοιι. ̓ ς σπεὺρὰ « 

ζάτω. Σκοΐλοποισ μιϑας τινὰς οὕς φα μϑὺ ὁ ἀσείλαίιασ. {μωτιθα. ὅδος ζϑουὦ ὡσ' οἱ κέσορεσ. ὰ 

νόον σι ἣ ἐλθνοφοίγιν: Κωπεοίσιώσ. λίμνν ἐν βοιωτίᾳ μῳωπεΐς: ωω ἃ δ ἐρέλας σλθκοω. ἐριὴ 

καὺ “πολισ' ὁ ὁ μόνυμοσ. Δ ουμίοὶ προσειπεῖν. ο ὁ δἰ ευιόπολις ἀκούσας το πρὶ τ τῆς ἐγχίλευσ,πρὸς 

“δὸν μιεγαιρία λέεει ἄσμενος. δτι τε ποὸν "δ καλὸν ἡμῖρ πἰμαλοσ' κομίσοισ πίω ἔσλιλν, δὺς 

(οὶ αὐτί προσειπενμ. Γ ρἰσβερα ὃ οἰλοσ' ἀπὸ ὁ δράματοσ αὐρῴλου. Ὅλων ἐρίσεωσὴ ὅτοσ Σἷπ 
γραμμένου. εὑῷ ὦ ἡ ἀὐὐκαλθται τὰς φερεΐδασ' τὶς ὑβυλοέσαις κόῖια τὸς τίω ϑέτιν λίγν “δίασοινα, 

πῶ τήϊοντα Ψ" "ρεΪ Ψ Ρ γορόν Καπιλαθνῆ «- αὐτὶ τῷ ἐαανρμερί τωσ᾽ ἔκβηϑι “ ἔοψ: Ω Φιλ 

“τα τη. ὃ δε καιόπολισ' ὀληφὼσ' τίω ἐγχυλυ,λέγειαῦ πίω ἀσμέγωσ' ὃ ραῦ. Μορύ χϑ. δ Α ὀρυχος 

δι ὀψοφαήᾳ ἱμωμῳδείτοι. ἰώ δὲ μὰ  ὰ ἑδίωσ διούύτων. τραγφδιασ' δὲ “ποιντὴσ' δὺ οὗτοσ. 

Τὴνέ δδοίρανμοι. ἐκεί ῥα τίῳ νῷ ὦ ἰκαλεμδῥην ἐραλαν οὐ πίδα, δὲ ἐν Φυσννῆρα. Τιὼ ἀρίτην ἰγχὰ 

λιω. ἀπικῶς ΥΥ άλω. δοιω ἤοὶ οἱ εχ «σκίζαϑε δ, αὐτὶ τῶ ϑιώσικϑε ροσέχωτε: . 

ἘπλπιΟρ ζένισ' 



Αχιρυῆς 

Ηκουδαν ἐκτῷ μόλισ' τές ποθου μδμ ; 
Π ῥοσεήπετ ̓αὐτίῳ ὦ τίν ̓αὐθρακαιςδξ ἐγῷ 
Υμῖν παρίξω τῆσδε τὴς ξίψης χέριν: 

Αλλ ἐσφεῤ αὐ τί). μηδὲ Ὁ ϑαινωώμ'ποτε 
Σοῦγω ρὲ: εἶεν ̓ἐγτοτιυτλανω μϑρης: 

Βομεμοὶ δὲ τιμοὶ τάς ϑε πῶ γινήσετο!- 

Δι"Αποράς τίλοσ' ταὐτίω γέππου δι σεῖς ἐμοὶ 
Αλλ᾽ ότι πωλέϊς δῆγδε τῶν ζἄ λλων λέ: 

οὐὐμῇ ταῦτα πρντο;Διιφέρε πύσου "λέγεισ' 

Η φορτί' ἐτιρ ᾿ἐγϑένδῳ κέισ' ̓ ἀξ4οὶ ἰῶν. 

Δοι. Ὅτ ἐϑ᾽ οἰϑούνουσ' . ῤροιω τοῖσι δὲ μιᾷ . 

Δι: ἄφύκι ἀφ᾽ οἴξφ: πρικρδμοσ φαληρικ ασ' 

Ηκῴα μον"Βον" ὠφύα: βκέραμομ, ἀλλ εὖτ᾽ ἐκέξ 

Αλν τη πρὸ ρ οἱ μὲν μη; ,1Ζδελ ὦ οὐ πτολύ- 

Δ' Ἐγ φδα-ποίνιωσν κοφαιντὴν ἔξαγε, 

ὥναυρ κέραμον ἐνδαισοί μδινδσΒε ομνὶ τῷ σι: 

Λάβοιμει ἐϑϑτὶ αὖ ἐκέρδυσά ἀτοογαὺν,κσὰ πολὺ 

Α ἐσερπόθακον, ἀλι “οἱ ας "ο)λὰς πλίωμ. 

Δι" Καὶ μὴν ὁσὲ μἱ Κεύρ »ς { ̓ρχυτοῦν φανῶν 

ΒουΜι κκόριας μορίοις οὗνοφ'Δινλλ᾽ ρε“σοὲν κακὸμ 

Ν, Του τ) Τίνος τοὶ φορῇ 8.8 οὐνπῶδι ὁ ἐμά" 
ΘείβαϑενΓἤω (ἀφ Ν έγω ποίνυνγ δὲ 
Φιάνω Ῥλέμια τοιῦ το; Β οι, 7 δοὺ κακόν “σχθὼν, 

ρματαντήοισι πὸ Ἄεμομ ὑρωκαὴ μοίχαν" 

Νι- εΚαὶ σεγεφανῶ πρὸ; ἡοῖσδῳ "Βοιντήάδνκάμϑῳ 06. 

Νι Ἐγὼ φάσωσοι ὑχὼ σαιριερώτῶν χί ριν. 
Ἑκτώμ “πολεμίωμ εἰσοίγει! σ' ϑρυοιλλ!σδεσ' 

ρον μνιτο τ: τ 
: Νὰ ΣΝ ταν 

Ὑ Ξσξονες ὁ, γεέθιν. “ὰὴ ἀυλζονί 
φεοϑοιιστούφων» ἣ ἴφ,. 

Εντέϊου τλανω ϑῥης. αὐ αὐπὶ “Το 

μυτὸὶ Ἰύτλων ὑψιθάσῃσ'. 
μετ τεύτλων ὲ ἀιϑιορτοὺς 
ἐγχίλ4:. λέγοδη δ Τύτλοις 
σιν ομ ἩδΊ φοκιεψρί! διὰ 
λαλουφισιτὲὶ το Ἰῤύτλον' 
λο χϑνομϑμασ. Ἐμὸ δὲ τις 

μι (ἐμοὶ γὴ ὀ τίμονμι καὐφὸν 
“ποῦ ἴξιν. Α γορᾶσ' πίλθ᾽ 
θορἰώ “πολι, ὡς πιμέχει 
“ὦ γυίῦ, γρυσ᾽ ο»τῇ ξἀπρᾷ τσ 

προ σικοντος πέλοσ' δ) δὲ 
γαῖ τοῖσ' λογουώσιλέγᾳ οὗν. 
ὁ δυκοθδσρλις δτιπίλ᾽ λαμ, 
βαψωταύτέωυν πὶ ων ὁπῶν 

δημῷ ἴῶγι. "αρτιτολὶ γὼ 

τοῦτοι απίνται. Κασ' 4 

ἐὦν. -γράφξ) κοὺ ἰὼ αὐτὶ 112. 
ἐγψ. κοὼ ἐραρύσρόν τὰ ἀ“ 

24-: αἰ πυῥίω. Οὐ πιξσοῖθ 

μασ' υτοιάλχοι Φιοὶν ὦ ἀνήσομα 

“ἀρ ηραιοιυκίον,ἃ σοῖς βοιὼ 

“σ᾽ οὐκ ἐἰσῖψ. 

ἂ ̓ φνασὶ ̓ ἱέρα μ᾽ αφυαι 

δι ἰἰιέρα μοίέισιψ ομτῇ ἢ δοιᾳ 

πίᾳ. Συκοφαυγέω᾽ ἔξαπ. 

διαβαλλᾷ “ποΐλὶν του ἄϑα 

ναζουσ' ὡς “πολλοὺς ὕχοντα ς 

συκοφαύτεις. 

Λαθοιμι ϑὐτὰν κί ἐρδυσ'. 

ὀλυφώσ' ὃν συκοφαντάω 

πετληρω μάβομ, ἁμωρτίασ' 

κοὰ βίον , ἀπεπίθακον, 

εὐ ρήσωπολὺκι ἐρδυσ. ποτε ἐἰρωνθυό ϑρθ’ λεγ4. Αὶ ὑπ πῖθακ κ “σὶρ αἰρρὴ ἀμ ῬΤΊδν ἀδγω: τῷ 
πληρω αϑον!Ν ἱκ Ὁ χ'. Υ ἐμηκὍ χες κορμῳ δε )ὼσ συκο φατε. φανων} ὃ, αὐτὴπολὰ αι ρήσων. 

Θόβαϑεν᾽ ͵ "ῆι οἍ ϑίσ: ἐκπήθηβεσ ἐ τῶῦ ὁζϑισ. Ορνα πετίοισιν. καὐτὴ το) δρνἐρις ὡς δ δὰ ἐρβ᾽ ἣ δ λεγᾷ "διατί ὃρ 

νέοι λεμ, “ριεῖς. ὡσεὶ ὃ ἐλεγβοιοῦν. ἡάτολν, αλοισ. "Τῶν πϑ εούτων λάθίν. οἱονούκ. εἰσ σὴν χίοιν. «λ΄ 

λὰ 5 Ὁ “ἥθόντων οὐ Θιλύπολισ. ἐς “δ αὖ». δ) δ, ὡδ φιδφράσωσιὰ τουὶ “λερῦτας. ῬΘρναμΐδας: δγοι 

πὼς ἐλλυ χρναιὼ ὡς ἀπηρρ ἡτχονὴ ὄντος τούτου δεινοῦ, ἰσζφέ ραν ϑρναι ὁ δασ' εἰσ' σαὶ ς ἀθίωασ. 

Δ 



Αριροφαύους ΕἸΑΣΡΑ 

Εὐλόσαν ἐστί φίω. ὦ ἀφίωνεὸν, Ἀι-ἕσευ τα φαΐνης δὰ τοδάνρνα λλίδχες 
τἰφίωι, «λοϑοντίώκαλου ν 
ΟΣΉΝΥΤΕΝ ζῶομιααν: Ν; Αὐτὴ δι ἐμπρήσειν αὖ Ω γερο! ὡ 

ναρῶσισ'. "λέγῳ ̓  οδαι ἐκ δΔιΝεώ Ἢ" ὃ, θρυαλλίσ, ἘΝ εδνμκουνΔιντέμι τόπῳ" 

τουΐτησ' διίσουσ' τίς, τίωδέρυ Ν Ερνθεὶς. αὖ ἐσ' τίφεν αὐδρ βοκύγιος, 
αὐλίδκ ἐγάνρι ἐσ' ἘᾺ ἅψας αὲ ἐς πίμμῳὶς ἣὃ μεώριονν, 

“πε! ἐσ τὰ ψεώριας,, ἄν 

ταρίσασ βορέαν, πνὼν- Δι ἰ οδροἰφόασ δορΐ ΡΒ. ἔθττηρ ἥσοις μέγαν: 
το. χρὴ οὕτω καύσει πὶσ' Κέσερ λάβοντο νεῶν οὸ πὸ ρᾶπαξ, 
ναῦς. “νεῶρῖ δΛικαλξτου δ᾽ Ω Σελαγοῖυτ' αἢ αἷνηϊς Διιῶ καῖκις ̓ἀπολῤαδρε 

ἀΥδΟνΑΘΌΣΙΡΑΒΕΝΙΡ Σελαγοῖμ τὶ αὖ ὑτ τίφυς τὲ πσὲ θρυαλλίδος : ἘΞ 
κααῤέλκνϑῶδιν. 

Εἰρὸ αὐνὶ ᾿ἐμδαλὸν οὐδέσεισ᾽ ΝΜ ἀρτύρο μαι "Δι ξνλλαμραμ οὐ ἫΝ τὸ οὐμοὲ- 
πέμδρναλλί δα ὀρτέωσίλν Δόρμκοι ΦᾺ ρνηὸμ εν αὐτὸν ἐν δάσοισ' φ4 φῶ . 

Φίω. ,Αὐδδρορ ῥ ασιδιὰ; ὥσπερ κέραμον, ἵγοι μὴ και τογβιφορουμεμοσ' ὁ τ 
τενβγναυὐόρ ορ᾽ Ρ ̓ῥακαλᾷ 

ται μἔρθ, φὰ σεφανϊ Χο: Ἔμδησον ῶ Ὁ δέλτισε ῳ βέμῳ, καλεῖς 

δὸσ δι δ ὁ ἀπὸ “τὸ ὄμβρου. Τὰν ἐμιηρλὴν οὕσως ὅσω αὐ μὴ φέρων κατρέθῳ 

ὕω σιιναγὰ δῇ καιπέρ ζῦ). ΔΡΕ μοὶ μελήσειν ταῦ τ᾽ ἐπεῖτοι νὼ ἐοφεὶ 
Κάπ λάξοι» ἐαϑδ τοῖς. Λάλοι τὶ "σὸ συ ροῦφαι εἷς “καύως: θε οἰσίμ ἐλ ρὸν, 

σί μόνον, δὐϑὼ καύδομτται. 

Σελαγόμε αὐιαὶ ναῦς δηλονὸ Χο, ΤΊ Χῆσε τούπαοτ' ̓αὐγῳ'. 

τιντοῦ το δὲ λιγφεκησλητ᾽ Διυπάς χρυσὸν ἀηοσ ἔσοζι. 

τόρϑνθ᾽ ὁ δηκειόπολισ τ' Κρατῆρ κακῶ "»' “γριν "β δκον μ 

συκοφαϑτέω. εὐ τὰν φΗΡ Ἢ Φαίνᾷμ ὑπσωυθώ ουτλυλνοῦλος μοὶ κύλιξ. 
σῶν, τὐτ 4 δμνὲ παῤ νὼ Ἷ λς 
ιν. Μέσύροβ! κὶ νίκαρ Τὰ πράγμιατ' ἐγκυχ ὅθ᾽» 

γ.σ' τυ ὀμϑνοσ ὑτότον δ᾽ Χο οδὺ αν ποηριθείνγης ἐγ 

ἱαλοπθλιδυσλίτᾷ 66. εἰφχριούτῳ χώ ὑ μϑιμοσ' κου τὶ οἰκίαν, 
Φορνγνιφριίγανον: δχοινι, τ οἱ 

διομίμωγόρτου συρφετὼ- 

δὸνδ. α ἀφρυ)αινυθνὰκἀϑουρσνω σὴ, σιν ὑσὶ ἀμινδισφορυπόνπι κὸ ἴσνια λυματλόρασ. διὰ 
το μικρῆ: Δι ψιαθῶϑες “πλίηλαον θη στ γχασ ἐμβά λλύσινιΝ τί μι φρνχίνων φρυμρίώ. 

Ομ κέραμον. οἱ γεσὴ καλωσ' δασμοῦ μϑμοικἐρα μοι δοσχερῶς ν κὺ μόλϊσ' κλῶνοι. 

Ἐνϑι σονώλῶςε. δεσλὴ ὦ μεποίβαισισ εἰς Μονοοροθικ δυοὐδὰ. δερεχέϊεῖ ἔλουσαν τὰσ "πὴ ὐλουσ' : 
Ὑ ῤὺματολιω ἐμπολνηῥάσπὸ δ τλπρα πλατείας ἱέρδυσ. Γυρορ 6 'αγισ. πὺ ρορ᾽ ῥ "πηι σ μι ς ἐραμθ.,. 

δον » πνεὶ ἐρ γγνυ μή. ο δὲ κεραμιθύπυρορ «πἰσ' ἡβοθ μὴ, σαιθρὸν ἡλξι- Του ΤΠ ΝΡ διεἰιῶν - δέον ἐμνπέὶα 

ἐλ δὴ ὁ ὁπεόγκων: διὰ δὼ ἀλλ βάν αὐτὸν πὸ παίνται δ) καυζομτοικοὺ συκοφαινηρειῦτοι - Φιίνφμ ὦ 

ὁ πευθυοσ' " γυὰυντοσυϊκο ανπεῖννὶ Φαῖμάμ νοζτωμρς ἁπλτογαμῶν Φως. δε ητο κϑὸ λυχνοῦλο 
ἐπήγοιβοῦν λέγολθρφανογὸ ἥ ἢλαμηγι πρας: ,Πωφᾶ αἢ πεπριθοῖρ διὰ . ἐμρωζῴνν κ βοᾷν “ὃν. 

συκοφαύτίω λύρᾳ 9 “ορθ΄. ὅτι πῶφαν βαρ βθκτοι ὅτῳ ἀπ εἰῳ αὗος ἰτίνποτε τοι ἅτομιλρνποιοῆντε. 

“ρόσιν κα "ἡ οἱ αϑοὶ ᾿ ἥϑαι του ται ἐπὶ τοιούτων κῷω μων, ανα γι οἰοντιβαλέιν φοβουμϑροι ὁ σαϑρὸμ 
δ. «ἰδῇ 

., ΒΝ 
δι 

Ἐς - 



Αἰχκρρμᾷς 

 Ἰσυνσκ εἰ ψοφοῦντι . 
εἰ 3. ἄλλ. ἴδ᾽ συκὸ 

Φαντιλίγᾳ -τῶσ' αὐ 9πκρ - 
᾿ νοΐ ρδνγδην ὦ Ω "ἢ “ὡς ΑΚΑΙΝ ψύδκυσπειον 

Τ' ἐκ αὐ ΩΣ τὸς εἰς ττ ὦ, ζοντο, μεέγοιν ἡ ἡλον “ποιέϊν. 

Περ ἐκ “ποσῶν 
Κατοκάρα: χρίκορυφίων 5“ 

Κατωκ οἱ ἤ κοί μα τόγε» πωσ' ὁ ἀπ κοὶ νῷ ὦ λύ, 

ΧΦΗ καλῶς ἢ ἔχει σοι» , ͵ 
ἐυσῳ 

ΒοιΜέλλω “ρι ϑερίλδειν. τ ; λῶς «δὲσμιϑάσοι τεσ πσλὴ (Δ 
Χο.Α » ὦ ξενωνβέλτισεσυν ὑ πετουμὸ μοίαὐκ δέφθεμιν 

Θέίριζ, ν 7ῶρν λαίὼν, δ απ ΨΥ “σι 
Γι ρόαι, ὀτρυδάλᾳ φὲ Τε δεινοί ἰιαταβαῤφνὰ 
Π ρὸν πάντα συκοφαύτ". πὸ μετα φορῶ Δ ὁ .- 

ΔιεμΜόλισγ ἐνέδοισος τὸν κροκῶσ' οἰ γολά ἰαϑρομ. ἀπο νυ δ ας 
Αἱρουλαδὼν ὧν κέρα μον 5 ὖ βοιωγχρν"» θἰζον διατὸν αἰλεμορπις 

Βοργήρκυπτε τον τύλαν ὥ ἰσμήνε χὰ . γὲσ Ἄφασνλν δεκανδπτολ᾽ 

Χ ὕω: κα΄ τοι σεὶσ' οὐὐηὸν δ λα οὐ μϑιυοσ' » ὀρηίκομαι, μύλλονποι λαξό 

" αὐ τῶς μϑὺ οἰσεῖς οὐδὲν ὑγιίσ. ἀλλδμως" βο πμο φίροκῷ 
δ᾿ώξομων βέλτιςε. δε ολὴ 

Καὶ τοῦτοκορδοίψῃς ἀγὼν ηὃ φορτίου ̓ Ἡβφγαυνα τον ησῶ 
Ευδοω μονήσει: συκοφαντῶν γ οἴνεκα- βικὴ ἃ αὕτη, ἐκ ζιῶν αϑἕ 

Αι Δικαμότρλι διυτς ἤβηντεμεβωερείς, Αἴ. ὅτι διμίπρ ἀκατα λόγο τῶν ὃν 
“τετοὺ Π ουΐζα τοιλικπί οὗν : 

Ἑκέλνσε λούμα χότσε τού τησ' “τῆ: ραχυος, 
3 ᾿ϊ ᾿ βς ΠΤΟΝ ππῖντα δ συκοφαύς 

Εις "οὺσ χ ασ' αὐ γα μετοσουν  κ ἐλλων . τίω αν ἧπον ὦ ἐπ’ ΚΕ 

Μύλισε' οὐ «δηστί. ὃ δικ οὐδ γρσ 

᾿ λισ λέγφῥεσυβοφαύπέω. 
δ πλὴηὴ ΓᾺ ἄσθεσισ' ἐς ΤΙΝ ὅψο. Τα τύλωυ. “ξδντυλ' ὃν απὸ το ἀ χροφορᾶν γ3η ῥϑρον. Αἰ ΚΝ 

πίω οὐ τολάχῥο φορέν ἐνεδ'βαλόλῳ. Ὑνομϑρίωνστ; τραχϑλο στα λερύτιτοιψα, μεπα φορᾶσϑῃ ̓: 

γβοφύρωνζώω Ρ' δυδὲ ὦ ἐγπεν αὐοοισμίωΐ, αν νιν ἰσμίωι χονὸ ὁ ϑηθα; οσίκαλε.Χ ἕστως καΐοισεις αὐηέν. 

ἐσεῖοι ὁ βασοέζοντεσ' κφώμουσ, ϑὐλαξῶσ' ποώνυκοὺ προσεχέν τως βαςοὶ ἔζουσι. Δικιόπολ,ἵ ἵρχϑ 

λαμᾶχον ἀπελθ’ λέων ρλδιι αιοαύλιδν, ὅτι ἐπεμψελώμα χίσ’ σι ὁ ζισἱόρα χιμοῦο ὡς ὑπίρα 

μιᾷ. ὁ πῶσ ἐς τίωδξορτίω Ὁ χορῶν σϑσμοι, (δι, δὲ μιᾶς ἐραχμῖς κίχλασ. δ δὲ εἰγλίλιω. 

Εἰσ τουδὶ γχέασ. ἀσ πίὼ ἑορτίω Ο γῶν. ἀπετελέντο δοπυανεψιῶνθ, ὀγϑδοψ.οἱ δὲ αἰϑεγηριῶμθν 

δωκο τη. φηὲ δὲ ἀ“πολλόσω ρθ αὐϑεδήριοι καλβεϑου κοινῶσ' τω ὑλίω ἑορτίω δγονύσῳ ἀ ἀρ μὲς 

νίων. 'πκοζτοῦ ἐ μέρθ᾽ δὲ ππιϑοιγίαν «χίασ. χύτραν. κὲ αὖθις, δ τί ὁρίσαι μετοὸὶ τὸν φόνον εἰσ’ ἀρώϑας Ἢ 

Φιιὸ μἄρθ’, ὠ δὲ ὡορτλδγον συν λίωαϊον, ὡς μὴ ϑβῴοντο σφίσιν ὁ μύασον δοσ᾽ ἀ ἀπικ τινὺς τί μι» 

ίρα, ἐμαχριψήσοιτο. “70! ἐν δπι πευνόγων. ω ζόνου γῆν δωιτυ μόνων ἑκαύφο, “πο ραφήσεις, ο αὐσ 

τοῦ αἰράν ἐκέλϑυσε μηδὲν ὑππομιγνιύντασ ἀ λλέλοισι, ὡσ' μῆντε πὸ “τῶ εὐὐ "τοῦ κρατηρθ “αῖοι 

δὶ 



ὙὝΝ  --᾿ ὟΝ 1 ὝΝ τς «ὦ. ΒΗ τ ς. δ δ. 
» Π Ἷ 

Ὰ, - ᾿ 

. 
! 

εϑρίρην, νμὴπέϊιιᾶνθ, ἀχω -Τριῶνδνκχμῶνδι ἐκέλδικκῶ γα δὶς ἐψχὶ λυ 
ἡ» ἰμαϑ᾽ αὐηδνταίνων μάνθ᾽. 

᾿κοὺ ἀπεκείνου ἀϑίωναίοισ, 5 Δι: ὁ» ἴοσ' ὅσος λαίμαλος τίὼ ἐγχίλυν, 
ορτβονορίλιϑηοὶ λόεσι “χοῦ το 

«σή μὴν κοὺ «ἡ ῖς πρόϑιν ᾿ ἡ: ̓Οδεινὸς. ὁτολουύ ρι μα ΑΕ πτρεΐνα, 

ὧρν παι δὲ χρᾶσ ὅτε ἐπὶ Ρ ον 
μέτρω Ἶ τίνυτοι πῖριασᾷὶ ̓ Ρκ 4 κρα δοώνων Τᾶς κοιτοῦ σά ἰοὺς λύφγς ̓ 
“τουιὡσ' τὺ Ἢ γρὰσ λορήσι - , 

ἔχω κρὰ κυδισ τίω ὑκοῤτίω 

ὑκουσειν ἀἰνουγρῶς χρᾶσ ̓ 

μι μά ρρτίσειν. κάριβινϑων 

"εκ ἰχρον δίδαιν οἰ ὡτ' ἽἍ ΩΡ » ὠνν; . » , Ν ς ἥκο Ἄδες ἼΩΝ Ηρ δὲ οσππολι 2οέμμ τοὺσ ἀγορανόμους καλῶ: 
πο κὶ ἀλλαλοῦ ἀρισιφά -- - δ,» μ οΝ  ν , 

ΜΝ πὰ δώπνον τον | γον ἀκ τ ῥὰς ἤχ οῆρμα να κὰν ᾿ 
επίω κε! σιν λαῦ Δοοι ͵ Ἷῃ αν μϑὶ ε ἀμλυριἠα τὴ μῆτιν Εἰσέλμ υσοῦ ἡ: βρύων κι ἀλοῖν 9 κοψίγωυ 

φαϑουσ κὐ κὖ ρα ρα 

“ἥμιατω κὺ ἀλλα τινᾶτο, ́ 

εὗτα τἰψυτίεσοιν. οἱ δὲ [κα - 

λοὐμδνοΐφερον ἑψίματω χ δι δ ᾧ ,ἶδεσ ὥ, 
νοὶ κ  σιγιρ)γοόμαρθ' πε Αμαν  ἀρφο ἐπ ξ " δον. δηλ Εἰφθλίι ἔσεως φησί. μάτηρ ΠασριΊρΡλι ηὸν ζ ρϑν!μόν ἡροῖροι ηὸν υ "πο ῥσοῷον» 
δινκίσεὶ ἐπιφμενοέᾳ ἕαογώ ᾿ ᾽ ὌΝ ἢ " 
τα φατὲ δια ἔδουσι δ οτρ ε Σ πεσοι ῥϑρομ, μπόρα χη ος “τοι συγ μηρλῴν 4 
φίισ βασιλῖνς: χροὶσ' δὲ ὡς . ᾿ τς αρερεγέ τὴ 
πιμιὰς,ἐκ χίσεισ, ῥαήγμᾶ τῶρ τοῦ ῥίδ, ὧν οἰκίᾳ, 
ἁλὶ λνείς ρος} ἢ ασονδιώσ. ἐκπί 

ωἱ φ)χενομὸσ δέν γολσεῖς )σ'τεθνεῶσιν ἐποίγᾳρ αὐαιπᾶν ἔπι. Δ ἑορτἀυχρὰς ἄγφν. λεγοντωηρῦ, βυ 
σίμο! νεκ γῶν. ισαζοκ λῆσ'΄. ᾿πρώγον μὸρ ἑφρῶσ' “ ἀφρ βῥὑτον λοὰς ΚΞ ρίωης «μέγκοι δι ὁσίων χρωνϑί 
τῶν: ταν» ὴ χέϊμα τοῦ πάϊωιρατονλανβεσ, Κρατῇ ρέφθσιγανόρθ. ἔχει ρὸς αἶγα. 

Οἱ "Θ’ οὗτος. δγασύρᾳ ὧν λαΐμαλορ σαν ἄσημον ὄντα ΄ταλαύρινξθ, δύσπομονετιίΘὶ κὍσπεριπ 

κὸς ἐὰ τῷ μὼ ΧΡ Κατασπίοισ λόφοι. διυαρϑῴοις σκ μαετινὶ φρι ασοίι. αὐτὴ χογὰτὴ μάκ4σ' ΜὰΠ 

γελουσ' ον αὐ μὰ : δουδοϊίω- ἱὶ ὀψδίου μάνον ̓λέγτανὰ σέμαχοσὶω πὰ δὲ “ΜΡ ἄλλων, πὸ ποτ 
μΘ.. ΤῊΝ τυραν. Α᾽ ἈΝ τὰ ται ρί χροὶ θἰχϑ ἰδίων ὃ ὁ σλιζέ ὅϑτὸ. γύ τογτυὺ ὡ σοῖς πρλύμοις ἔιϑι 

ον. δέον δὲ ἐνπέν ζῶ παρ  χρανὶ σοί Τῷ ἐΦε ὼ ὑπλ ποιοί χυτονσ' λόφουσ' κρασαινέτω δγα παίζων αὖ- 
κν. Αν δκηλιλθέν,. ἐαὼ Σὲ ϑορνξι" ᾿ δόξεως δυᾷ. ἥλα ὦ ὃ λιγα,καλίσωκαταῦσο σου ἀγοραΖ 
νόμους. λίγφ δὲ οουσ ἢ ἐμιαντοωσ' οὗσ' ἀπρανόμουσ ἡδα κατέρασιμ αἴω. Εἴσειμ ὑπαὶ φύγων 

αὐτὰ το μὼπιε ̓πφυτων ΓᾺ μιχλῶν Ὗ κοψίλωμ. δὴ ἡ Ξύποσ, ποικπικός, μι μᾶτοι δὲ ὁ μέλθ᾽- 

ἙΕἾδεσ' ὦ. νΦ δ κορωνίς, ὑποχωρισοίντων Ὁ ὑπο οι. κοι συζυγίᾳ κατοὶ Τῷ ροπὴν αϑομοιομε: 

᾿ρὺς 

« ΑΙ »υ ᾽ Ρ Διυκαῦ μι “Ὁ εἰδοί ἡ γέμοι σίω εἰασι δι 

Αλλ᾽ ἐπ ταῦθ χν τοὺς λὰφ ουσ' κΚ ραδουμίχω ἢ 

ΣΤΡΟΦΗΣΤΙΧΩΝ 12" 



Αιχερυῇ" 
 Χ Γρήσιιμουυτοῖδ αὐ πρύπει λλιουρ οι ἑ κα τιϑή4ν; 
Α υύμαται πῶρτ' ̓αρκϑά τῷ λέγεπτορίφετοι . 
Ουδέαοτ᾽ ἐγὼ πϑλεμμον ὀκκλ ̓ ὑπονξ δμμοῖν 

Ουδὲ πωρὶ μοὶ γρτὲ δὲν ὡρμόδνον ἄσωτος 

Συγκατοκλινεὶς, ὁ βῷ βοῖν! ϑς αὐ ρ ἔφυ 

γἷσ, ανται αν πορίλουονι 

ὑοὶβ β ἡμαγσ' στιποὶς ᾶ 

κας τῆϑιόδους ου οὐκ. ἐειὶκ τ 5 

εἰὐηουςιχρυ ἀλλ᾽ “δαὶ “πε 

ράσβατικοὼ πρθ θέα - 
Φον.μἱ μϑὺ προύγιντικ οή . ον 
αὐτοῖσ' “πρ οδουίεδιν 157] . 

κὑλαπομων μὰ ἐκ Ἡτν 

μεβαερ. πέτρα μέτρου δὲς 
κακ Ῥιῶν μέζω. ὅν: μποϑ 

λαῦ δε πρὸς πραηματεῖ- 

οι ἀρ τήδειοι ἀγορωζῳν. 

ὧν ὅΐῳ ᾿ αῤξνοϊκ ἰᾳ: δὴ ο ὀρνέων 

“τοὶ μὰ χθλσιμα δι αὐϑερά, 

ἐαπὸὶ για ὀκοοβέφο μόν. 

“πὸ ἡ αὐαϑριρὰ, ἐϑίο δ. 

Αλν. αὐπῇ “το Ὁ ὀρνέων 

“οὶ μϑὲ, ἀαύσει νέμφοϑοι ο᾿ 

- ΎΡΝ τολνἐμιεσται πτοα 

3: δὲ ὁπὼν πρὰπροσδκίν 
ἂν ΚΟΣΣ ἐδ ι4. 

ὧσ τισ ἐπὶ παντ' οἰλοιθ᾽ ἐλοντωσ ἐπκω μαίσεισ'͵ 

Εἰ ῥηέσοιρ πῶμτο κακανκφνετροπε: καξέ λα: 
Κάμαχι». μρ προσέτι γρ)λὰ προκαλου βου, 

Ρίρμε. κα ούκσο λαβὲ τίωϑδε ΦΛλλοχησίειν, 

ἸἨὰσ' λέρακας ̓  ἡ ἥϊεπολύ μδζλλον ἐν τα “πυοὲ 

Ἐξέχειθ᾽ καὶ ἡμῶν βίᾳ οὖν οἶνον ἐκ ῶν ἀμπέλων" 

Ἰ 44) ὁ πὲ ηὐ δεῖ πε ον ἁμαοὴ μελαλα)ε Φρον ἐξ! 

Τοῦ οιχδ ἐξεβαλεδεῖγμα, τὸ Περὰ προῖβϑυρῶν» 

ΣΥΣΤΗΜΑΚΑΤΑ ΡΕΡΙΚΟΓΉΝ: 

Δι- (ἀκύπριο “" Κι ουλᾷ ποῖ χίρΆ σὲ τος ὥ λας 

Ξιιὺγρο φεδγαλλαγή, 

Οὐδέ ποτέ πόλεμον. ἔσομαι 

- ποίησε τὸν πόλεμον δ[ ἵν. .οῦ ̓ χύποδέβομκι αὐτὸ ὡσεινλ ανον πινα αὐ δὲ ἀπκολουθετικοὼ πὲ 

Θἰοδὸ τ, ἀσιδείιοὐκωλοι, σῇ ἐννία περιωνικῶμ. πέξαμὲ ἫΝ ».ὐθλ τεβαιμιύτρου Ῥολαὶκ οὔκ ατουπς 
ικ τί: Τὸν ἑρμόδγονᾷ σ). «ἡ τοῦσ' 5 δ “πότων σιινδδοισ, ἡδὸν τι μέλ' ἁρμοδι ον καλού μϑρον. οὗ 
Ἢ ἡ ἀρχϑ,Θίλτοιτε εὐβ μόδον, οὐ πλο τέβψείιας. Ἴδον ἢ αὐ ἐσ ἀρμόσνον β᾿ ἀριεογείγνα. ὡσ' Ἀαϑέρη 

κότασ τίμ “πεισισφατισῶμ τυραν όδ. ὑπέθοντο Δ᾽ αὐτο ἧς σπιμφρίασ' χέριν: «νὰ οὐ ἃ ὑῖϑον 
ΤΩ ὧσ ἀρισοτέλισ “πολντιίεων τ. δια δ προπηλαίο σοι τέ ἀρμεδίπαθελφν, ἐπ ̓ κἡἡμώ σι 

ἑρμόδνεν. ὃ ὁ δἀρμόόγθ, διὰ τ ἀδελφίω. ὁ δἀρισογώτων διὰ σὸν ἀρμόσγον. ἰῷ δοἵπερα μέλε. 
"δλλϑάδ μά τουλεγμϑρορ."ὶ ἣ ἢ ἐρν ἀ ἂς ἢ ὴ λόγος. ἐδέύποτε ΤῊΣ “ἐμοὶ οιαθιοῇ) ὁ δαύλεμθ'. “το 

φήν!θ. ἡ μέθν σας δ᾿ ὑβρισὴσ δελονοτι ὃ ἡλεμοσ. Ἐπὸ πόντος γί ἐμὰ ντοὺσ “ΜὋΦ "μᾶς, “»υ᾽ ἀχδοε ́ 

“νὲ οἀολι μου σεισ' αὐτὶ τ μετοίζφθο ρᾶς ὦ ασπεσών. Π ροσέτιηρδλε. γι ̓Ἰρλααίνψν πολλαξμοῦπρο- 

καλου μᾶρου αὐτὸν ἃ  λύγομη; αἰμν Ὁ, αὐ φσυὶσυλρσιὴ ᾿ ὅκ ἰὐζογω»». αὐχμῶν. τὼ πρώ ῃλα, 
τα συνε ιψε Ὗ ἡφανιζετοὶς χρασ ν)ὸν οἰνον ἐκ ἀμπίλων,Θιλοτησίαν ἢ } ἕλε γντίωμμθιαλην 

πτίιδ δομϑμίωνον τοῖς συμηρσίοισ. 'Χάρακασ. »υδ πεπηήτοις νν ῳ “οι ἀμπέλοις: ἔκαιεν: 

πο τὰ ἀμπίλεσασὶ μί ῥους: Ἐξχν ὑμῶν βίᾳ. ὡσ' υπολι μου: ἀδειὴ ἐΐμ 3 πίθον ἐπεῖν ἐΐε ἐκ. 

5 ἀμπέλυγ. Ὑλ σι δάπνον. π:θ τὸανω ἀπιϑῶκε τὶ τοιδυκαιοπόλιδο ς. πὸὶ γωλδόηὰ κἷΖ 

σὺν γἸϑὶ τοπολέμουδρυται δὴ λόησ. δηκιμδπολὶς «που δάζᾳ τ  δνδέπνο. Δόημα. τὸ τῇ ε΄ 
ρά. δον τῆσ' ἀραύρρνν Ῥυφῖς σημέιον προμφταιν ϑυρῶνο αὖντο; 'ταῖρλο ἢ ρνϑων Ω ῷα.. - 
Ω δ ὠνπριδν. αὐητίντοῦ ὦ ὁ ὁρίων. καλώς θρίωντῇ βἀφροδμα “τοῖς χοίρισι φίληδτι ὃ γάμοι καὶ οὗ 
ἑορτεῖο » κι ρῳφλορίων σ' ἄτονται. κοὺ ὅτι ἡδυσηχὴ ἀῦλχοι ρήστι "- 

Α πὶ 



ΓΎ- ἣν ἄν ΣΟ Κ' ΝΟ ΨΒΎΝ, ΡΥ 
Ν } ἮΝ 

“-.}ὔ 
Αριςοφεινους 

τριμαλνν ὑλθυσαιν, σώματο “. ὠἔδκα λῦρε ς ἔλθυ σοὶ "ὃ πρόσωτον οὖ ἐρζλάρϑανεδης : 
ποιῶ τίωὀρίαδην ώ καλλ' 

Ρώ: αὖ ἐμὲ κοὐσέτις ἔρως ξυναγθίϑι λαξών» ι 
εὐτῇ δ πϑι τίρησι κοὰ ἔρωτοι ᾿ 

αὐτῆς ὑχενβέλετωι. ἔλα ὥραν ὁγεχφαι μερκίρ ος ΡΕΤΚΟΝΣ αὐθάμων» 

θανες. ἐμὲ διλονοτιδερίωδν. Η πέμυ γερόντιον ϊ 'σῶσ' νον ἧς κοΐε με σὺ 

ἴογτς: ὁπηξαμρθρθ᾽. ζέξις Αλλάσε λαβων Ῥίαδυκδ εἴν, ἔτι προσβα λέίν. 
ὁζω γραφθ᾽ οὐἶρίναῦ. .ᾧὶ 
ἀφροδίτικοντοϊ!σεἰνίωύμις, ὈΡ ὦτα μδῷ αὖ εόμισελι (δος Ω χΧ νὐλοίσοιε μαικ τ 
ἐγραψεμὶ ἐρωποιώραιότα Εὐτοιποιραὶ τῦρδε νέα μορᾷ ΕΝ συ καἰ δῶμ: 

κὰν ἐσεμῥᾶμον ρ'ὁδοισ'. δ) Καῤτὸ γ! 'τορμὶ μερίον; ὀρ ον ὁγέρωνδέ, 
νὴ: ὑάρβατον ἐλανθανίς 

Καὶ “περὴ "ἢ χρθίου εἴ παν ἐλαίσασ' φκύκλῳ 
με οὕτως δὐφδοῖ ὅσοὡς ὁμ 
ὙΡ5Ἀ, “ϑῤρ᾽ ἔρωσ. οὐ ᾿Ορπδλάφε ϑιῤσὰ πονῇ κἀμὲ τοίονσμῥυίαιτε 

μωνιαὐπὴ πὸ ῥοῶν: Κυ Ακύοτε λεῴ 1] τοὶ ὲ πάθια τὰ αλλ 
Η ατὐμυγιρόμτιον. 'Θ κὸ ρὸν ᾿᾿ ἐᾷν ὑτὸ ὸ φλσι λπέγγοριδοδάν ἐποχή 

"τοὶ μα δοίμεις ὁρο, ὅμωσ λα 
μοι σιῶν βρίϑο Πρώτιςος͵ , σία δρ κτησιφῶνος λήνετοντο 
σοι τρὶς δ. πρλλοκιςσποί ΔινΘ ὡ ποϑεσ. ὠπιναΐακερνούκ ἡ ὀκύσοιτε, 

εν 4 

ἊΣ δὲ εἶνσ. τιόρῶτε σῶκήρυκοσ ἐκ ἀκούετε; 
μπελίδος ὀργρναλτὴ τον Ἀναβραῆετ' ἐξοπεῦσε  βέπετφέλικεσι:. 
“πεῖν φόμ κὐδυμθῦ ποθ 

ξφιὼς Ὑοργίσ. “νὰ σὲ ὃν Τὰ λογώ αετωριωστοὶ φεφαίσς αὐόρετι 

ὃ ῥχϑτον, φυϊεσοιμοσχ ες ᾧς [ρε]ὸς ὀβελί σζεῦσο, ἱνάναπεί βω γχοὶσ' κι ἰχλατ. 

ματα σύκων οὗ τωσ' δὲ ἰκα ΣΤΡΟΦΗΚΩ ΛΩΝ." 
ἡ νεἦ νειθι συκ αὖ. 
Αἰλιαιτα μὰ 6 ἐν " ἰῇ Χο. Ζ5" λῶσεφλιβυλ᾽ οἱς' Μαλλθὰ δὲ Φλμωχίας. 

τα. "οὐνὴ πριλη δ κρὐνίαλυ Αμϑ ῥωσε Ἐ πὰ ρδσῃφνΔιντίδῶτ' ὑπεηδαὶν χοὶσ' σκίλᾷ 

τς μόθρος ὅμηρθ,. τ μόρροισι ὁππηωρϑμα: ἴδατ᾽ « Χοιὰ μαΐσερι Ῥῦτ ̓ὥλεγάν 
υγοισιν Ὄρχον δὲ δονόρμμ 

ι 70)" πωμἰκύς ὠιφιλοήίωρ 

εἰ αλλετ ορᾶ, ὡς ἀμὶσυμουσία ἐμφαντικῶς ΧΙ γὼ ογωνΣ μακ  ὀρχός δὲ χοὼ Ὀργρεή σίλοσ' ἐμ 
πέλων ἑτέρων φυδα ἄρα ἐρλιοϑς διαυνδ τὸς ταξές Ὁ Ῥ Φυξ. 

Η μρθοσί ἰςλάϑον. ἀμφὶ : ἡ ἀμυπελὺς δεφισιν δμιήρος, ὑμὶν 5" δ Ῥωώωσει. ΤΩΣ ὴ δὰ λῥμῳφφσκὰ 38 3 

ανῶν φύλογ' Δ᾽ σκῦμ! γυτασικβῶνγρς: ὡς πείχιει ώ προγίσωρ ὃ ἰωτησιφὼν κώβῳ ὁ δέται ὑτίθεηρ 

δὲ ἀσκὸν πεφνσημόμθ᾽ οὐτῇ Ὁ χοὼν ἑορτῇ ἐφοῦ γιό “σινον τοὺσ' πρὶ αηϑναὶ κεῖ ψομ, "ὃν πριν. ΄ 

"»ν “πόνοι ὡς νηκα σαντο λαμβωᾷ ν ἀσπὸν ἔπαινον δὲ μέβοντινι διον λόδι. Τὸν κάρυκ θ᾽ οὐϊα - 

μκούωτε. καλῆντος εἰσ' τίω ῬἊ “χοὼρ ἑορτέμ ππίντοι ἐκαΐλουν δὲ δ αβρυίοες, σιλππιγγασ' βαςοῖ 

ον τεσ κρῖ ἐσή μενοι» Ἀναβρωτῇ «έ: αὐαφφέψα τετὰ ἐπ] υἱμϑνακ ρία. κϑὰ 05 "οὐται βέλκε- 

“τ. Ζιηλῴῷσε ᾧι διβουλ ἴασ. ϑαυμαάζω τίω φὐβελι αὐσυνὼ δικμόπολιδυταλὴ δὲ (Δ τ οδοσ' ἑ 

1 ὠϊουλθ’ ᾿ἀμοιβαία. σ᾿ γρπρῶτορ «ἡ εἰσ'.Ἢ θέσει ἐαμβικαδ μεβα κατα λικτικὰ δύοιρν «γε; ϑέσει 

κῶλα 



Αἰ χὰ Ρνὴφ 

Υ τὸ αὐ ρὑ ποσικαλώνε 

᾿ Χο κόυσοισ «οὖσ μικγειθικαὶ ὅ, 

δ Κομψῶστε "σὰ δεῖ πνηῃ, τῶσ' 

ἴ Αν τῷ γεν αικομ εἴ τοῦ, 

Γεοδιεμοι πέλας Δι ἐρείκ λες τίσ' οὑτοσὶ 

Γι ̓Ανὴρ κακοδιομων»Δι- «ΧΊσιαυτ γῇ Ῥίτου- 

Γεῶ Φῥλ τοῦτοι ασον δε γί ὀσίσοι μόψῳ, 

Μέθησορ εἰρήνης Τίμοι καὶ πίντ' ἔτ". 
Τί ἔπαϑις: Γούσεξίδειν ἐνπολέσοισ τῶ βόε» 

ΔοΠ όϑενγ' ΓῸ: οἰππτὸ Φυλ᾽σ' ἐλκόου οἱβοιὼ ἯΙ 

ΔιΩ δι σκακοδοόμωμ. ὄ τοι λόχον αἰ μισνλει: : 
Γε Καὶ ταῦ τῶ μδόντοινὰ δ᾽ ̓ὡςπερμὶ ἐπριφετόω 

Εν πᾶσι δολί ΤρΙσ' Δι- ἐὐποινιωὶ σοι͵ δεει- 

Γε: Α-πύλω λοι .τὼ ̓ φϑωλμὼ δακρύων τω ) 66ε" 

τς αλλ ἔτι κδειδορ κέτου φυλασίου : 

Υ̓ [ πτύλειψου εἰ ἀρύμῃμετὼ ᾿φϑαλμὼ τοι χὺ 

Δι: Αλνῶ “πῦνηρ ̓οὐδωμοσιβδων πυγχάνω- ᾿ 

Γε: Γ᾿ αὐηβο λώσ᾽ν ἡν πῶς κομμὶ στ μοι! τῷ ὁ βόε» 

ΔιιΟυκ ἔσηναλλὰ κλαῖς πρὸσ “τοὺς πγήκλου: 

ΤΕΣ ύλ᾽ κλλάμοι σκλαγμὸν εἰρόμησ ἕμα, 

»ποσ΄. ἰμο.πῆλι σαν ἢ " μεταῖδοσ' ) μύτρισιν: " ὃ τιμίω λάβει. 

κῶλα λ΄. κοὰ εὐ ἀςϑέσει ἰ(ὦ 

Δὸν εν ὅμοιον Ὧ προΐρρι 

πίνπεὲν ππερυκϑέσει ἰαμ 

Ριίιά. ἐφϑημι με βῆ. πβὸ ων 
ἀμφοτέρων ἡνοψετοι είλοι 

ὅμοιοι Ὡρῖσ' δύ, ἐξὲ ἐν εἰσ εἰ 

σε: ἡ μΦλονὶ νὑ μον. τῷ πρὸ 

10. ἱπῖα εἷλον ὁμοίως ἰωβμ, 

Εἰκὸ, πέξαμετροι σείλη 

κτικοῖ. Οὐμοι τλασ'. 

Ἐ Τυτα αὐδρ ἀϑηραλος, τορ 

εἰσ. ἀἰσπυλέστ' Γ αὐτοῦ τὸς 

Εύας- καὶ ληφϑείσοισ' ὑπὸ 3 

βυικοτῶν, δεό μϑψος “το δ᾽ 2 
κα!οπύλιδοσ' λαξῶν “ἶισ' ἃ 

ρἰνησ' πρὸς πέντε ἔπει 

Κατὰ σεαυτὸρ νᾧ πρέπον. 
αὐτὶ “το ο ἐἐμέά ἐλε τω 

καὶ οδκμεον!ανν κὲ ἐπιμί 

ενυσο ἡ μὴν ἰωσα οὐαιμιονῶν. 
Ἃ ) 

ΤΉΝ ὺ ὀσὶμ οιμκόνῳ.ἐ ἐπεὶ 

αὐτὸς ἐσπεέσοιηο μόνου ὀρέ 

νίω πτὺς λαίι εὐλωμονίπε: 

Κἀν πὶρτέτε. αὐτὶ “τοῦ ἐς πίν 

»τεϊ τη: “: δὲ μέτρησον, δον 

δοΐμῴσιν. νὴ ἰσίοδεσ. δ εϑὲ 
μετρθοϑς πυρὰ γείτεμος 

εὖ δποϑοῦψαι. .κὼ δεόφις 
Αατφνλῖ;. ὄνομα δήμου. κοὶ μἶναν 

εἴροσ' δνσκολῳ νομἰφυτέϊναι Ὃν τόπον φυλίω. Λῴκὸν ἀμπίχι, αὐπὶ “τῷ λύσει μὸ μϑσ. ὃ ὸ 

. Φυλάαιοι λδκὰ ἐφόρουν κοὰ τατος λϑῤτοι. οὲ οὔ τοι φισὶν ἡσοίν, ὅνπερ Με ἵφεφορ "οὺ ΠΣ 

ον ῥνφαν βόες. Βολίισ: βόλιπν οΙ : ἀπιιιοὸ οὑπωσὶ ὕλεγον χορὶσ' το Ρ. ΣΝ ἡμᾶισ ξόλβι: 

"»ν.λέγᾳ δὲ αὐτὶ “το ἐν πέσῃ τρυφι. ον ππεῦσιν οἰ γουθδισ'. βολι τοισ' δὲ, ὅτι “περὶ βοῶρ ὁ λόγοσ' αὐτοῦ 

Α ὅλως. 

'Δύον ἀνπεῶν οὐ πῶσιν ἀγαθοῖς, Θολί τοις ἐπε πειρῦπί νοιαν ποίζωρ ἡ ἐσπειδὰ δὲ ἃ “ἶσ' κόπρου “πὸ «πέρ 
με θάλλειν. “ποιοῦσιν ὑπωργὶ Γ καρπὸν ἀρνῶν “ποιεῖν οὔ ον τρέφονται τοῦηρ ὄρικε: 

ΑΔ’ πόλωλα τῷ ̓φιαλμῷ. ἀπώλεσοιγουν ὀφϑαλμούςμου, ἰιλέων κοὺ ὑδνρόμϑρος “ποὺσ Οὗασ. Οὐδι 

μοσιδδων τυρχρῖ μβω. δημοσία χειροτονού μϑροι Ια καὶ διμόύσιοι προηκοι ἐθφάπενον. Φισὶν δ κοΣ 

οὕς ὅτι ου ἌΩ δυμιοσιθοθέντων ἢ ̓απρῶν τυρρέρω. δον οὐ ὅζοινη ἢ ἐασεισοίμίω. πχονντίει σι τῇ ΡεΙ 

“4. ἰδγα δὲ κὶ "ἡ ἐμαυτῷ μόρῳ. Ὑσώλφ᾽ον. αὐτὶ “τῶ ἔρχρεσον ποὺς ὀφθαλμούς με ταλίως ἀἶων 

“πδολῶ. ἱκετενῳ. δῦς μοι τῆς ὀρήνησ δ΄ ἀπολόβδω ρὺσ βυάς. 

Α 



ἘΣ ; ω. 

Ἀριξυφανους 

Ρ' ρὺς ανῆάλου. ὁ αϑήαλὺ Εἰ τὸν καλαμὶ σκομ ἐνροῤλαιξον τούτο ᾿ 
οὗ τοσ᾽, ἰαφὸσ πειρὰ ἀθη τ ἄν 
νείου, λήμην μῶν ̓ ΔιΟυδέαν ,φιβιλικὶτξ: οἱ) ἀπιὼν οἰμὼ ζέπαιν. " 

τοῖς. τοῦ δὲ εἰ ὄπιν, ἐπειδὲ Γ εἰν μμοιμκαικοδοάμιων “ρῖν πωρεδὶ ἐν Ρ δὲ δὸ οἰύ- 

ἐκᾶνος ὄπεν - ὑπαλοον ΑΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ," ἘΝ ῖ : 

οοὺς ὀφιαλμοῦσ. ὡσεὶ .λε ΧοιΑνὴρ αὐδυ ρα κἀς “τοῖς Ἶ 

Ἅϑο ἀπελθε ἐγ χρίου παρὰ τᾷ ΤΑΝ ΤΟΝ 

τπιήάλου; Εἰσ ῥνκαλα Σ πον δοίε σὲμ ἡδιυνκ, οὐκ το 

μίσκον. ὃρ χαλκοῦ" ἐν Κκερμ οὐδονὴμε “γουοδνυ σειν. 

ἀργυροῦ. υδιουσ ἔλοισιψ οἱ )α Δρκα «τοῦ χε σὺ τὴσ' λο δῶσ ηὸ μέλι 

7. ̓ΣΡιριλιίεγξ, αὐτὶ Τα σηπίας ξοίϑευς ς 

"τὸ ὁ “ἡ ῥανίδε. σρίβος κα 

λῷται λυ ῶ ὀξϑα ξο(. Χο' Ηκουσοισ' ὀρϑηααμοΐτωμ: 

λίκιγξ δὲ, δ λα λίσι ξοὰ Δι] ἄτετα γλλεια,» 

τὸ ὀρρίον. λέγφ) δ ότι οὐδὲ Χο. Α͂ "ποχ ταν εἰς λιμῷμε ἦν 
ἐλάχισὸν μὴ μέροσ μετῶς- Α ͵ 7 . 

δσὼμι. «ιν γωργοῖν ἡ7ῶν Τος ΔΜ μρ᾿ 

πίω γὴν ἐργιφομθροιν. “«ΞΦ ωνμ Ῥιούυ το λοι σέων 3:- 

᾿Ανδραὐδέρεϊωε: δὺ πσλοῦ. αὺ- ΡΟ ΔΕΝ ταν Τὶ οἷ καλῶσ ξαμϑέφζετι. 

τι γορζιν ἡ περίοδος. ὁμο Πα. Δικαρόπτο λει Δι. Τὴσ' οὐ τοτλ- Τίς οὐ γοσίο, 
ὡς Τ᾿ αὐωπέρᾳ. .ἑπ]άκω- Πα Εσεμος σ σοινυμῶζος τα ἃ Ι ἢ 

λοσ' αὐτίοῷ εζου σοῦ. Σὰ ᾿ 
ἹΜετωσῶ σείν. “νδ΄ «πομστν δι ἑκτών τοέμων. Διεκοςλωσ “ποιῶν ὅστις ΓΥΥ Ἵ 

νἀινδὴ σοέθόνε Δο Δ. Πα. “Ἐκέλινεδ ἐγχέρασωνηῆ κρεῶν χάθιμ 

 π τ κςανκίν, ἵνα μὴ τα τεδοιτὶ. ἀλλὰ θινάμμδμωνν ὁ. 
στῶν. ΨᾺ μελῶν. ὑπ τῇ ἐσ ηὀνολώβαερον, κύαϑον ,εἰρήνισὲμ αι. 

σὺν ὑρϑιοσ νόμοσ' καρ Δι Α ποφες ̓ἀποφερι τοὶ κρίαηρὰ μι" ! μοιδήσον: 

δος Τατκλον δ δὲ οὐκ ἂν ἐγχίαυμι χιλίων 4» αγμιῶμ: ΚΡ’, ΑΑῳ αὑτηὶ, τῆς ὅξηνι ανήνυμφ  ξια. λθακ ρία, ἡ λέγει ποὺς ἐγλᾷ 

λεσ'. λάσκων δὲ Φωνῶν ' 

βοῶν. Ξ ανϑίζετε. δὶ δον ὌΡκελί χέίετε: ̓  πυρῥὰτῇ Κ' δηήγησει “πὐιξῳτε. » ὁ δὲ μωλῶσῚ ἔλρυσοι “17. 

σισ' ἕξ κρεῶν! ἔδν, ὅταν πυῤῥα Ἧ- Δινκοόναολι ἜΡΆΤΗ αὐήρτη; παράνυμφον βατοίζων κρία 

Ὅν δα αμοπαῦλιδν παι ράτιμου ρυμφίου. κοὺ αὐτεῖ αὐ λαξών ἐν βησίῳ μικρὸν “τῆς ὀρήρεσ ἘΝ 

“πῶσ μ᾿ ὅξαρχοιτο εἰσ’ πόλεμον ὁφναφι ὁς: ἀ)λὰ Αϑβοι τε ραὐ μϑροσ' συ τῆν γιωωκὶ αὐγῦ.- 

Ειχέαι εἐπαλεῖμ. ἐπιβαλῶρ 5 ΞΡ κρεῶν δ δὲ ς ὑπεμής σῦι: ἐσ' ὧν ἀλαῤαθρον δὲ ἐσ' τίω μυνροϑηΐεην. 

Εἰρινεσὶ να. ἐσὲ ἴλεπ κοχλιάριου ΝᾺ ἴςσιδὲ λήέκυϑος ἡ ὡτο μὴ ἕρονσαι. ἥς ουίς" ἰςι λαξέιϑοω. ὧσ 

οὐ αὖ ἐγλέρμι. παι ρα τέι τοι ᾿ ὁ διὲκ αἱόπολισ' μιυτοιδοῦναι τῆς ἐράνηξ. Η͂ νυμφϑύσρ, α- ἐρχῷ 

γυμφϑπρια δεοδρι δκαιοπόλιδος κοὺ ̓λέγουσοι, ὅτῦς πεμ γέμε πἰσ' μύμφν δὲ ϑἧνε ὧν πρόσ' 

λα ξἂν “τῆσ' " θρήνισ: ὅπωσ' ἀλέφ! Ὃ αἰδοῖον τὸ αὐαρὺσ' αὐτησ' Μ᾿ (Μη ἡ σδερλχοι Το εἰσ' ̓“πϑλὶμον 

μω Φὶν δὲ ὠσί γειτὶ πρόσωτον τῆς νυμφϑυγρίασ'. . 



᾿ ». 

Ὁ 

δῶὥτω παρὰ τῖς νύμφις Τί 1 σοι λέξου μόνῳ» 

᾿διϑέρε δὰ, τῇ σὺ λέπις' σ᾽ πιλόϊον ὦ ϑεοὶ 

ΝῚ χαρυγῖς 

ῳ 

Φέρε δὲ τὶ σὺ λέγεσ. “πὐρα. 

θὰ οὕς, Ἰρκουσειν ἐδοκι δὴ 

ὁπολισ τῇδ νυμφϑυπρίας 

Χοικαυμὴν ὁδὲ “τῆς “τοὶ ὀῷ ρὕς αϑὲασοι κως, 

Το δέημια τὴς γύμφισ. δλᾷ ταύμου σφόδρα. οὐ, υἶῆς πλῦιομ. Ὡ ράζων ̓  ἊΣ 

πῶς αἢ οἱ κουρῇ "ὃ πίος ποῦ μυμῶλον. . δυό μϑμος ὃ δικαιέπολις ἐ ε 

φέρε δεῦρο τας ασονδοὶσ ἵν᾿ αὐ τῇ δώ μόρμμε αν υἰκον σερπέρα πιο νυ 
φϑϑιασ λίγει τὴ, ὧσ' απ 

οτιὴ μμ" ̓ς του“ πὸ λέμστ᾽ οὐκ κξία. λῦιον ὦ θεοὶ ὁ δημα “τῆσ' 

Ὑπιχῶδε δῳῦρό πού ξοί) 4 ἥϊρονὦ γύναι» υὐμφησ. δὲ δώνμαι αὐ 

Οιϑ' ὡς ποι ερ τοῦ τοῦτο, τῆν ὑμφμῷ «σον τὸς ἰὦ, μικρὸν τῆς ἀρή 

ὅταν φῬαγιοώτοις και τουλελορσί, τευτωὶ ἀπε, ἐπε 

Νύκσωρ ἀλφφέτω δ᾽ πίος 75 γυ μῶλον: κατὰ “πὸσ νύκτασ' κοὐ μὴ 

Αἰ πόφερι τὸς σὸν δοίς" Φέρε τίω οἰνήρυσίν Ψ ἧς πόλεμο ἐξίργοιτο. , 

ἵν οἶμον ἔγψω. λαδωὼρ, « Ῥὺσ λόεισ' Οπῶς αὐ οἰκουρῃ τὸ πίοι. οὐ 
αὶ τὸ ὑπᾶν τιω ὦ οἰκίαν, ἄ 

“πὶ Ὁ πίοσ' . Ὑπὸ δὰ 

ὧν πέρτι Δεινὸν εἰελῶν ἐ ἐπεύγετοι" δα ο" πρόφερε. ὁ ἀλάξα 

ΔΛ "ἣ ἰω γόνοι τε κα μοὶ λρῖ “(ὲ λάμα ψῺ) δρόν φησιν, σῇ οὐ ἀλόφον 

Λά. Τὶς ἀμ χα Ἄκο φε λαβδις σώ οτος τυ τε 

Ατ. ἰέψανσίκέλόνον οἷφρα τητοὶ τάμερον». 

στοῦ! οἵ “λοιπνοιώπεσ', τίὼ 

"70) μι ρου λήϊενθον. κατὸ 

ΗΑ ρώτησιν δὲ ποῦτο αναςνῷσ 

Ταχίωσ λχόσυτοι “Τοὺς λόλου! καὶ Ῥὺς λόφυ: οἰον τὸ Δ ἔβη, ὡς συμβου 
ν. “ ͵ 

Κῴπεητο τηρεῖρ νιφό μενον τοὺς εἰς βολοίσ 
λϑυονηοσ' καὶ ὑαστιθε μένου 

“πῶσ' αὐτῷ δέ χελσαοῦς. 
χπρ τοὺς χθκς δ κα χύπρουσ οὐ Τοῖ σγτὶς, Κατπαλέχροι πουτιοΐ- τοῦ, 

λόμματι 'λέγφ) ἡ τῇ ὀρίνμ: 

ὁ ατοι λέγφσιν, αὐτί" τοῦ 

λαται πο σιν. Οὐ νἦρισιν 5: δ δινὰ κοτυχῇ ἢ " ξἀρνοϑ. Ἰὰς οφρυς οὐκασοικως σι ενϑ ρυντοιίκως . 

ἴὼ πόνοντε ρλεταύτι: εἰσ’ πόλεμον καλῶν ὧν λάμαλον. Α͂ μφιχαλκοφάλ « βὰς αὐνὰ τῷ πολυ- 

βθλκι: ἔα ὠπερὸν ὴ λέγει διὰ τὲ μεγιλοῤῥῖμον “τῷ λαμοίγον. Λ ὀχουδ. οὔτοι “ϑν γ αὐν 

δρῶνὸ ὀκτῶ σύςη μαι. οἱ δὲ “ὁ σβ αὐδρὼν δώδεκα. οἱ δὲ Υ̓ “- ἑκίιόδεκ α αὐεῖρῶν Ὥὔλάθο σ. ὃ καὶ πέ 

λθόν περ εὐ μορῆ ὟΝ λοχαιγὶσ προβούτης κὰ ἡαμὸρ, ὃ ὁ αὐτό ἴῶι. «πρὼγος δι ἀριςοσ' τῷ λὸ- 

"ὐν. πὰ μὰ δὲ λακ εὐγιμονίοισ ὑπήρχορ “τέοσοι ρε9 λόχοι δὶς ἐκέχρνην ὃ βασιλόϊδ' ὡς ἀλλαχοῦ ἀθρι 

Ξοφανησ' ενώσειϑοτι κῷ πρρβμῶν εἰσί λόχοι τ "τεόσοι ρεσ' μαχίμων αὐδρῶν ὥδομ ὑβωσλισμένωρ. 

ΓΝ ὑκαταὰ λαλέσκι τὴ Ἢ εἰς λόχους, καπαμερὶ στίβ Ὁ πλῆθος “Το δφώτου. λόφου δ πιρικεφαλοιία. 

λοζοσ' δὲ υ ω Ἂ περικεφαλαίας ἄκρον. Ω γῆς αϑαΐφῃμα. Τὰς ἐς ξολάσ'. τὼς θσῦδους ΤῸ “πυλε 

μων ϑϑ τῶν. «φομὰν ἡ, ὡς Δέδνος ἤσης. Υαὶ τὸ χίουσ ἥιϑεόπομτεσ' τὸ δγοισζώθοντουσ εκ Το κα 

τορκλυσμιοῦ ἐγῆσαι φΦιοὶ χύτρα! πεινασερμίασ. ὅθεν 5τὼ ιληθῃνοῦ Ὥ ἑορτίώ. δ θυ φν Ὁ “ γουσὶν 

ἐρμῇ οθον Ὁ «τ ἡ ἡχα: ἀδένα γϑϑσοοϑι. “Ἔνη» ὁ αλίισοι τος περισεθοντοις ἱλασκορδῥος Ὁ ὙΡ τρΖ 

μιώ. εἡπερὶ τ ἀπϑανον τῶν ἀγοο δὲ " ἑορτὴ αὐϑεσηῃριῶνος φ᾽1μἰ ἐπὶ δέκα ὡς φιλόχωρος: Αλδλωσ. 

Ενμιξὶ ἡμέρᾳ ἄγουται οἰτεχίτροι καὶ οἰχόεσ' ῳ ἀϑημασ, “τῳ διογύσῳ κϑὰ ἐρᾷ: οὕτω δίδυμοσ' . 



Αοισοφ ας οὐδ’ 

ἔαραλδι βοιοτίουσ. πολέμηνν ΗΝ εἰ Λευλήροὶσ ἐμ α λέν ρ ομοτί ον». 
γον ἦσαν οἱ βοιο ον" ἐ ᾿ἐνγῖς Λωΐϊὼ φρατή)ο! “πλείονεσ Η ἐδ λήήονεσ. . 

αὔω οὗ ὁδερκέτης ἔφ τι ; Δ, όυδεινα μὰ ̓ξένον μεμλλ' ἑορτοῖσσιᾳ ; ; 
ἔοιω τοι τινεσ' ᾿ἀφόλοντὸ 

μου Υ̓ ζιῦπσ δ βοῶν. ἰω τράσυ μια σπουλεμο λα μια γαῖ κὸμο Ἢ 

Οὐδενὲ μὴ ̓ Ἰδνώμε: δ. Ἄμ Ο μοὶ» κακ οὐδε μων. κατοιγελζς"δασύμῦς 
ἱεειόπφλις οὐδειγόν ΚΗ, ΔιΒούλᾳ ΜΙ ἐ χιθθε γηρυδνντί τραήϊ! λῳ, 

μη υβ σαν ξεν μὲ ἑορτο Λα- Αἱ οὐ οἷαι ὁκηρυξ ἀπελίαν ἤ ὑγγειλέμοι 
στῶ, στο’ διὰ τὸν δῆ σα 

“πιωτῶμ νέρυῥ΄. ἀραλὸ Διιᾶι αὐ χήνα οὐ μοι προσ ξέλει τὶς αής λον. . 

λαμαιχαϊκ ὦν. ἔμφασιν ἔχε ΑΥ̓͂. Δικοδ πολι 'Δετὶ ἐσ» Αἰ ἐπὶ δεὶ προν τοχῦ, 
ὡσεὶ Ἶφι, ξενηκὸν ἢ κορινϑι Βαδιζε: πὸὼ κί ςν λαδὼν μοὶ ηὸμ λα 
αἰκᾶν. Καταγιλᾶσ' ἡδεσύ 

μουδγὰ ὀπῶν πολεμο- ὁ “7 ὕ δγομύΐσου σ᾽ ἱερϑὺς με τοι πέμπτοι. 

λαμαχαὶκόν: Βύλοι μοΐλι Αλὰ ̓ἐγκάνφ, δ πνεῖν κατακωλύς “Τα λον. 

ὅϑοὺ γερνόνα. «αν Ὁ] Το) τε, Τανὶ δλλα “ποῖντ' δὲὴν πΕ υσει κερδία. 

τρακυφαλῳ αἰνιήϊεται Κλίμαν Σ σεζαννπρ ὁ σές εφαλαμοι φρώμαται- 
ἐἰσ' πίω λαμάλον πο εν 
φαλαίαν ζῶ λόφους ἐκν Σ τίς ανοι: μύρον δα) μαϑ᾽ αὐπαορναι σίρα 

σοὶν. «που περικειϑμων Αμυλοι. γδλαικμ περ: σθστιμιοὔμ, σ“ίς. ἡδια. . 

πυπῇ “λῶν. ὁ δέθελθεῖ ὥρχνερι δεστὸ Ωλλ τοῦθ᾽ ἐρμ δϑΐουνκ (λα - 
ΠῚ “ 1: , ᾿Ὶ 

“πεῖν, του γῦσι. βουλει πρὸς 
ϑυσκαταγϑνιντνα μεῖς Αλϑ οσ' ταίλασοι. «σπεύδει Λα κακ οδοιίμων ἐ ἐγώ: 

χϑοι, ὁ γον γερνόνιν οἵ ΔιειΚαΣ Ὁ σὺ μείλημ ὑπεζράφου τὴν γορλϑνει ὁ 

ἀμράϑη, τρικύφαλον ἰῷ Σ ὕγχλει ΠΣ διέ, που Τὶς ὧν σκκμαζέπω. 

κϑὶ πολι ἀγῶνα σι ρέλε Λα “παὶ Φέρ ἔξω δεῦρο ηὸν γύλι ον ἐμοῖο 
Ὧϑ᾽ ὑραίιλῷ, δείκ γυσιὴ δα 

νὐξε μρρς Ῥ τέρα] ἐρυϑλι-- Λά, Ρ' οὔ πα: φεῤ ἴξω δῶ ροτὴν κι σὴν ἐ μοὶ
 

σὼν ἅμα τοϑηρλύωμ, αν Α͂ λας ϑυ μέ τοις οἰσεπσρῶὰ μρὰ κρό μεμιυ ιν 

ἡ τῷ ὀπεῖν γερνῦψι τρισωμάτω, τεβαπγελο θ ἔνπεν. ΑἹ α. τοῦτον τιῤὲς μὰν πρώτων, διαὶ 

ρῖς δγ φθὸγ, Ἴ ἐρννσθεῦν που Ὃι δὲ δντερον, ψ, λέγ. ϑαυμασίκ ὃν γι. ΟἹ ανἀγρελίαν. “Ἐν 

“πόλεμον διλονύτ. ΑἹ α, τινὰ σιαὺ μὴ προςβέλει. ἐρλέτωι ἀγγιλοσι [καλῶν σὸν δκωμόπολιν 

ἐσ δέϊππνον. κοὺ Φισὶ Βαώζε τίω ἰμίριψ. γὅτε ῥοὺ οἱ κα λοι, τεσ ἐπα ὶ βᾶπνον σεφανουσ' οὺ 

μύρα καὶ τραγήματα [ ἄλλα “τοὶ αὐτοὶ ππιρετίϑεσαιν. οἱ δὲ καλού βϑμοι ἸΦερον ὑνη ματα. κί 

δῖν δὲ τίω ὀψοθηϊείω: ὁ μηρασ' μάτηρ σδιΐν κι σει ὑπ ῥϑνο 4κέ ἐδοδίν. ὅψα πί δια ἔδουσι δγοτρε 

φ: εσ' βασιλίεσι θα. κα, δὲ ἐπεφερορην ὁ καλού μϑμοι, ̓ὰ μὴ (ιοινῳνῶσιν ἀδλου -πυητίου, δὰ τίῳ 

ἐπὶ ὀρέσηιλοομϑίω ὁ αἰτίαν. ἔγκόνω αὐντὶ “τῦ ασεῦο ̓Αἰδλογτοισ πὴ αὐτεὺσ' δεισπνᾶν ἐπέχει 

Σησιε μούει. αὔο σησοιμεῆς. δι αἴ σησεί με. σησοι μιῆς μὲ ὦϑος “πλακοῖτ. «σηστή μιν ἰὼ ἡμᾶρκαλομ Ὥ 

στ μεδικ. ἰπίαὴ ἢ ἡ πυρῦδε πλέίσμαπιι. Ορχρορίδερ Ἰῤοίκα ῥαγονβιν ὀρλλδρίδες ἄγει (ιαλιύ. 

Δπτὰὼὶ Φίλποιτοι “τῷ ἀρμοόία. 1τίσι πὰ τ ὡς ἀρμοσγον σκολιὰ ἄσμαπω: δῷ αὐωσίρω᾽ ἐφ αὐμο, 

δίομιλ᾽ ἄσετωι ἔπιγραφα Γ γργρα ὅτι ἰζωγράφου οὐ τῆ ἀαυίδν μεγλλ γοργόνα. Τὸνγ 

εϑν. υγυλιδς, ασνρισῷ δεσ πλιηλαι ὧν Ἢ ποὺς φοφὰσ᾽ ὑλρυσεσ' οἱ σραιπιῶται ἐράδγζον τὶ ἰλιμ' 

Θοίον 



,. Αἰχερμὺς 

᾿διξμὰ δὲ τιμοίχουε ρομιμάύοις ΝΑ οὔ χροιμουῖ. 

ἔ ριον ταρίλ λους δισεσοίηροῦ ὑδῶρόμοι . 

ΔιεκΚάμοὶ δὲ δὰ σὺ ποῖ Ἰλρίον δήισωδι ἐκέϊ . 
Δα ξνεγκεδεῦρο το ἀϊερῷ τῷ ̓ κτου κράμγο 

ΔΈ μοὶ δ τοὺσ Φέῆας γεφέρι ( τὸς κίλλασ'. 
ΛαιΚα λόνγε (σὲ λυκὸν γὐ τῆσ φρουθοῦ ἥ]ερόν 

δΔιΚα λόνγε μιρὼ ξανθὸ ηὐ ὙΗσ' φείῆης κρίασ' 

Λά. “ἢ ν ϑρω Ζί: που σριι κατογελῶν πὰ Ἐ ὁπλῶν . 

Δινῷ ἡϑρω στ βΖλή μὴ 6 λέπειμ εἰς τὸὰσ κ᾿ 'χλας͵ 
Λα-τὸ ἊΨ ΕΝ ἐξώνεγκε ῬΑ πριῶρ λόφωμ: 

ΔιΚάμοὶ λεκα νιον δ λαιγώωρδὺς κριῶν . 

Λα. Α λλ ἢ ἐ Σιχέβρωτις Ῥὺρ λόφζς μυκοα τίφακομ. 

Δι Α͂λλ ̓ "πρὶ “πνῦ τὴν μίμαρκιν καυτέδομμου: 

Λά ὧν Ἴρωπε βούλᾳ μὴ  πρ σοι γϑ ρόδην ἢ ἐμέ; 

Δι: Οὐκ λν ἐγχ ᾧ σκῆσ ἰοίζο μῶν ππέλαι: 

Βύληεριδύαϑε κἀσιτρίψαι λαιμαῖχϑν 

Πότερον ἀκρίδες ἥδηον ἐπὴν δ κίλλραις 

Λάιμ᾽ ὠσύβρίζής"Δι: τος ἐκρίσας κρίρμᾳ τρλύ 
Λέ.Παὶ πρῇ. καϑελώμ μοι κὸ δύρυ δεῦρ᾽ ἐξωφερε: 

Δι: Παῖΐ “σα). σύδι ἀφελὼν δρῦρατο χορδὴμ Φέρε . 

Λα. Φέρε ἽΝ σδραυτοσ ἀφελκυσωμο μύλυηρον . 

ἱ ἜΧ αὐσέλου ποῖ! "Δευμοῖς σὺ ποίο γῦδ' αὐτίρρυ. 

Λα Τοὺσ κερλί  αντασ' ἐἰσε ποῦ τῆς οζασί δος» 

Θρί ον ταεΐχεισ. ἐπὲ ὡλφύλ 

λων τὸ τε μά χε βαλλόμδρα ἔφ 

σρίζον τοι. σου οὗ δ, αὐτὴ το 

Ὑπουλιον κοὰ μὲ Ῥέου. σκόα Ἶ 

δῶν δέτι “Νὰ ἀϑημμείοιτ Ως 962 

ον. ὅπερ λαμξαο, ὑφον σέαρ 

᾿ ἐρίφειν.: κοὺ σεμίδαλιρ: χά 

λα. κοὰ οὕ τωσ’ εἰς Φνδλα συμῆς 

ἐμβαλλόμδρον, ἡδέσον ἀσποτει 

λῶ βρῶμα. οὕτω δήδυμοσ. {κα 

ἐάν, δὲ ὸ ἄλλι τίσ σι ϑϑασίος,» 

ϑρίον. ἐγκέφαλοσ' μεπὸὶ γαρε 

(ὦ τὺ ροὺ Ὁ ἰκαιτο σίιϑυ αδόλϑροσ, 

κὺ ἑλιἤοιϑροσ' ὠφυδλῳ συπ 

κασ κε ὀπή ϑροσ. Τὸ λο- 
Φίον. αν μϑν ὑπποίκορα σἰκόν, δῳ 

λὺ ἐλά τβοὶν, τ Ῥιώρ λόφων- 

ἐαν δὲ δγὰ τῆς ἃ ὁ διφϑόϊξου,πρὸ 

“περ ασίλ τοι κοὶ δηλοὶ τίω 8ή « 

κίω. Δ ἐκάνιομ. ἀ ραπῆρα “πὸ 

““λη γωμόλ "ἢ εὰ λαχφων τ 

λικάψια δὲ κοῦ λ ἐκ ανίδως, πὶ 

μόζονα δὴ δξνξάφων κοὸ ἐκ 
“πἰτωλα. 
Τριλέβρωτες: σῆτε; ϑεὰψ σκὰ 

λιξ. κατιϑίων τς ί ᾳισ.. ἃ 

“: οπεριατω ιϑύως λέγτοι Φι 

λοθρῶτε. Ἀν» πρὸ Δ όπου. 

κυρίως αϑὸ μἰμευρκις ἡλαγώ 

αγορδὴ ἐκ δ εὐτέρωψ. υχρῶν τοῦ 

δὲ τϑὶ ἐπὶ  χείρου. ΑἌλοσ. 

Μ'μαρκκ σκϑυασία ἧς τἷσ κοιλίας ὴ ἸὩ ἐντέρων. οἱ δὲ τὼ ἐκτὸ λιυγώου οἥμα το κοώ ὸ τ᾽ ον ον» Τὸ“ 

ὑϑίωψ σκιναξομϑρίω καρνκίω. ᾿Ανορωπε ὅουλει. "καπέρωτησιν. δελδὶ δὲ Τὶ οὐ ἕοθρᾳ ἄνευ. 
Καἀπιτρίψαι λαμάχω. -ὐαιρεψαι ὁ ὥστε κθίνα!. Υ ̓ λῥανᾷρος ἐν ̓ἐπτροπε 1: ἐπιβε πύον τι2 

νι! ἴδ περι ὸ τούτων. τοῦ τῶ δὲ διαλίγυται. ἀρὸς 57} οἰ τίω δ) ασύρων χρὴ πταῖϑον τὲ ὧν λάμαλον. 

Πότερον ἀκρίδεσ. δασύρᾳ δὲ λάμαλροε ὡς ἀϊιρί δα σέ ϑίοψται. ἢ ὅτι ι πρότερορ δπελὸ ὑχεῦτο τῇ δ΄ δὲ 

εἴ7.. Καθελώνμοι ἡ δόρυ “πο βάτι ρυτέογοπως ὃ μὃν Φιλοπύλιμοσὰὼ ἂν, “νχω τοὶ ες πόλι- 

μὸν ζετεῖ. ὁ ο δὲ αὐτιοφόφως τοὶ εἰσ’ ὀρίψίω. 

Δύο τίω λορόϑρ: λορϑὰ καὶλ ὅτ, τὸ που «ὑτερὸν “τὸ προβάρυ. Τόνλυθον. πίω τὼ 9: “ω. Ἃ 

«μπελύς, ̓  ἴλυξον. Κ αὶ σὺ ἀεὶ» σὰ, τέχου,». βιλίσκε. ὥςτε τὸ ἐμπε το ϑύ ἐκρία " τί 

᾿κορδὴν μὴ ὑλαύσοι. Τοὺσ κι λλίρωντασ. «πρὶ σεελὴ τίνα σμθυάσματαν ἐ ἐφὴν ἐπυηϑέασι τοὶσ' 

«αὐ δο ἐπειδὰν ἱκάμῳσι “σπὐλυμουῦτις: 



Αοισυφαύους 

Καὶ τὸν ἐμᾶς τοὺσ' κριξανὶ Δι. Καὶ τὴσ' ἐμῆς γὺν κρι ραν ίτοις ἐκφέρε, 

ἀροντιν ἩΜΡΗ “ Λαωφ ἐρε δεῦρο λϑρ29ν ων ἐἀασίσυσ' κυκλομ: 

“ποῖὺ σιν ἔκΦερε τοὺς κριπ Δι" Καμοὶ ὅλίσοιν “τοσ' τυρόνοο γυδὸσ' κύκλον» 

ἐαρί ποις ἀργυφι τὑσπίε δὲ Λα ταῦτ οὐκαι τογελωσ δδν αὐθρωτρι ̓σλαιτύ:- 
δϑέθηνσως τὶ τοὺ οὔγοι πε δΔιι͵Ταωτ' ἀπλακῦσ δῆτ ὅν αὐϑρώποις. ελυκὺσ᾽,. 
θιφερῶ ὡς αὐ ἀαυίδες. 

Γορρένων. περιφοραιενκῶσ Λα’ 'Κατόλει σὺ ποιῇ Ῥύλαιομ ὅν τῷ χαλκείῳ . 

πίω «αὐίδκ. πρήνφηον δὶ Ἑνορῶ γέροντα δει Αἶαν φέξδ δον. 

τίω᾽ ἔλουσαν: γοργόμα. Δι 'Κατούχει σὺ οὸ με ἐλιυκἀνϑάλ᾽ ὄὔδωλος ἕρων .) 

ἀν άρν πόδ " ἀνὰ Κλάν κελίνω λοίμα λον ηὃν γὺ ῥλίσου. 
φαλὸν τῆς ἀαίδε) ἡνα τί 

νη τοι λαμπρ οτέραι. ὅλα Λαιφέρε δευροποῖ ϑώρακα πολεμισήθιου . 
μαλρ: δεῖδι περράκελθυόν Δι Ἑξαρυσαῖ ϑώρακα κἀμοὶ πὸ ΩΝ 

μϑρος ἐπὶ μέροσ' ὁλκλ Δ αι Εν χῷδε πρὸ τοὺς πολεμι ὅσ ϑωρήξομα », “Διὰ 
κού τῆς «απίϑοσ', Ἰλάϊον ϑῳ ε 

γα λῶν ἵνα εἰλέμ. ΔΙ: ἐν τῷδε πρὸ τοὺς συμνπύτοισ' ρ" ἌΝ ̓ 

ἐσὶ γίρτινες οι ῳ ἰλαίω ὁ- Λατὰ ̓τρώματ' ὥ ποῦ δῆσον ἐ ἀκτὴν ἀασίδις: 

βὥμτεσ μιανπένοψται: ὅτο; ἐγωδ' «μου τῷ ηὸν γύλι ὃν οἰσω λαξων - 

᾿κτυν τ σϑὴ Δι-Τὸ δὼ πον ὦ πιῇ δῆσον ἐκ τῆς κί «Ἴσοφ» 

ον “ἃ σῆς αλίωῖς ἡἤυχές βγὼ δὲ ϑοιμμεὔτιον λαῶν ἀξέρλομαν 

ὦτα ὡσ Φαιάρυϑόσησ' ΛαιΤὸὴν ἀαυ!δ᾽ αὐρου "ρὰ δώ ἐρζ ὦ ω πο λαβών. 
εὐτῆσ' » ἐνοτεπριζόμϑμοσ Νιφφ βαβαμαιξ: χειμέρια τοὶ πράγματα. 

πρὸς ἀὐὸρ λέγει. δρῶ ον αὐτῷ ἡἠρουτεῦ τὸ Ν᾿. Δι Α͂ι βου το ϑοῖ πνομσυμηρτηκα χοὺ πράγματος 

εἰσ’ Φϑύγοντοι. δον μὲ δυνα ΠΡΟΦΔΟΩ͂Σ ΚΩώλων Ζ ᾿ 

μὸν ὁροῦ πίω ἀαυίδα διὰ Χοΐτε δὲ χαίροντες ἐπὶ φῥασραῦ- 

μὰ τα παν: "δα νενής ὡς αὖο μοιαν ἔρχιόϑον ὁδὸν» 
σε ΔοΣ ταῦτα υ ΐ 

μανπενύιϑροσ' λέγε- Τῷ μϑὸ “σἰνάν σεφανωσοι ϑινῷ - 

Εζαιρι τα ϑώραίκα. πρῦσ' Σ οἱ δὲ ϑι γῶν τι προφυ λαϊἥει" 

“τί ὃ μωνυμίαν ἔσπτιϑε 

ϑωρίζαιϑοι; γρίδι γὲ Καϑεῖθλι εϑῆνωι. ἀλλὰ κοὰ Τὸ πίρειν ον μεψε οὕτω καλοῦσνν. ἐπειδὰ ϑιύα 

γαξ κο τ φἤϑυσ'. δὲ ΝΣ δφμιαίνειρ οἷν ὁ οἤϑυσ', ϑὼ ρήσσει λέγοισιν Ψ μερύον. «κοὺ ϑώρακασ' τεὺσ' 

ἐκρομενύσονσ ἐκάλοιν. "ἰμέχρυται δὲ τῇ ζλύδο κοὰ αὐακρίωγ: εἶσι δὲ ἀικῦ. ἰϑελε οἷ Φ"σ᾽ μἀμο 
Ὁ λει ὃν καλὲ ϑώρακα: ΝΣ ἰϑωραικι ϑῆναι τον πέρι Ὁ ϑώρακα Ὑληρώσποιι Κίκιδις, Δκί 

Ξἢ νὼ κίεν λέπται. κὰ δγελθὼν τοῦ τὸ δ) ᾶμα ενώσι. Ν [φει Ρβαξιιάξ. οἱ οἱ γοῦν ἐσαὶ πόλεμομ 

“βι οντέσ᾽, ἐ πετήρου τὰ ς δγοσυμιέίαις. 

ἴπιδὶ γχαήρομτεσ' κορωνὶς κὐὰ ἄϑεσισ' ἐς μέλοι “το γρροῦ προρδγίὸν, πιριοσὼμ τριῶν. ὧν δ, πρῶ 

τῇ αὐου πηι". τριασ' τρισικεδεκ ἀ μεῖς ὀκιτακωλος. τίλος δὲ αὐτῆς, αὐαγροβο ϑύῳ πὶ Ἃ 
δῶυα. γντίοι ὃ αἰδοῖον καὶ φνμισμόν., . 



Αχερυῆς 

Ἰῷ 5 δὲ, καϑόνδοιν μετα ἢ παρϑὺ σέ ησ΄. 

ὡ ῥαμοτοί της. 

Α ἱμαξιβοιδῥωτι τὸ Νῖνα “πὶ 
ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝΠη Β. 

Αντίμουχν τὸν ψακαδυς, 
Τὸν ξ υγγραφθί ὕνμε λέωμηδντρι ψΤῊν 5 

ὡς ἐδ εἰπσλῷ λόγῳ, κα κῶν 

Ἐξολεσέμεν ὀζσ. ὃς γ ἐμὲ ον τλίμομα 

Λήναια λθρυγῶν, ἀπίλυσ' ἄλάπνον 

ὧνγ ἔτ ὀσίδοι μι πε γήδος 

Δέδμδρομ δὶ αὐδ]η μη 

Σ ! ἰζασειποέι βρθλιῦ ἐσι Σγραπίζῃ κφμέμν, 

ὁ ικέγλοικ ταμέλ- 

Λον τος λαβῶν οὐ γον" κύων. 
Αρποῖσοι σιφιγοι 

ἈΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΩ͂ΛΩΝ 18΄ . 

Τοῦτο ἐδ οὐ καἰοὺν ὡ » 

Κα ἕτερον νυϊεερινὸν γύμοι Τὸ . 
Η χ,αλῶών δὲ οἴκαδ᾽ ἐξ 

ἱππαοίασ ἐκ δέζων, 
ἕἰτω κατάξεέτις οὐ" " 

Τοῦ μεϑύωμ τῆσ' κεφαιλής ὁ ρέξας ϑ 

Μαινόμϑρος ὁδὲ λίϑον ξα λέν 

Βουλόμϑμοσ ἐν σκότῳ λάβοι. 
ΤΆ χϑιεὶ πελεθδν ἰργέωσ κε Ἀαμένον» 

, Ἐπαΐεψενδὶ ἔχον 

Η σιαλῶν χίρ. αὐπὶ “το ῥ'γθπνρεϊῳ περυπεσώμ. ἡπίαλοσ' γερὴ κυρίως. "ὃ μετὸ ῥγοι πυρετῦσ. 

Ανηήμανον τὸν συγγραζα. : 
ἡαίασ) ὃ οὗτοσ ἐϊιαλῶτο, 

ἐπειδὰ προυΐρ βρώνε σοὺσ' 

συνομιλούποισ' δγαλεγό- 

“Μμενοσ. , ἰῷ δέύτις ὀλυλυπια 

κὸς, καλούλϑρος ψακασ' 

διὰ τοῦτο. ἐδυκά δὲ δ αὐπι-- 

μαλοσ' οὗτοσ, ψιήδισμεὶ 
“πιποιμίιίν αι, μὰ ἡ δῶν κω 
μῷ δὲμ “6 ὀνόματοσ᾽. κοὰ 

ἀπ ὶ τούτῳ “πυδλοὶ δ᾽ “ποῦ 

“τῶν ον προσίλθορ λινψόσ 

λϑροι σὸν ἀαιρόν. κοῦ δῆλον 

ὁπ “πολλοὶ δ᾽ “9 ρϑυτῶν ἐ 

“πεΐνων. "ἐν γ᾽ γᾷ δὲ ὃ αντί-: 

μαλρ τῦτο ὑτεθσήνεγακε 

κὰ ψαφισμα οὐ δὲ, λέφεσιῳ 

δτί-ποι »τὰς ὧν ἰμιλὸς ..χ05 

ϑυγῶν “Π1ε μικρολδηφσ' 

τὸς γερϑυτοῦσ' ἐχρλσοτο. 

Απίλυσεμ ἄδειπν “. ̓ἀπίκλει 

σε δείπνων. αὐτὶ “τῶ ὠσπεφέὲ 

βησι τοὺσ μιυϑοὺς , οὐδὲν 

μοι ἐλθράγέσε, Σίζο σοι. 

αὐτο ζυασοιῶ οι ἐπὶ τῆγαι 
νἰζομδβισ: οἰο, ἦχον ἀποτε 

λοῦ στκικοὺ ὁ μηροσ. ὡς “τῶ σι 

ζοφιαλμός. πύραλοσ' δὲ 
αὐτὶ Ἰὰς πειραθαλαωία. ̓  

ὲ “τὰ κρὰ φοὺς ἅλας ἰκοβϑα. 

ἐπεὶ δὲ κὰ ἱερὰ ναῦς δ ἃ ε 

ϑηναων “πὰ ἰραλ οσ' καλέη- 

σοι ἐπήνε "τὸ δ δε  Δλοι ὅ 

ὕι προσυρμίζοι ὦ υς ἀϑὶνεως, 

ἡπιαλὼν ἡ ὦπε ὃν βαδίζων εἰτὶ τῷ ἐναιαλοιδυπεσ' χρὴ Ραδι 'ζονπες,; ἱπππισία δὲ γαρηντοῦ ὑσαικῖσ' 
᾿ 

ἧς ὄντοσ' αὐτοῦ ὑππτωσ. "ὦ γον ἕως ἑαύρας δασρὶ ἐβουσιν, «ὑτῇ Υ᾽ δοκιμασίᾳ δ᾽ ὑσοι. 

τὰς κεφαλῖσ ὀρέξης: αὐτὶ “τοῦ πτίὼ κεφαλίω, ἀπ μκῶσ᾿ο δὲ ὀρίρηδ οὗ τοσ' προρπριουμϑρυσ' ὼω 4 

: θἷαν, ποὸὺσ περριόψτοις ἀπέδυεν ἰώ του λωοποδύτες, ἡ πρὸσ' τέμ ὁ μωμυμίαν. αὐτὶ το ὃ μὠμὲ 

νό ϑμοσ'. πελεϑὸν δὲ, ξῴλον- 



Βάλοι κρατῆῖνον. πειρύπομεν 

αν λίγᾳ: τουτὸν “ποιητίώ. 
ἀλλά τινα ἀλαζόνα δ. τ 

“υΐ. δι κανόμϑρον [ΟῚ μέϑυ 

σῦν . βάλοιοῦ φησι “οὐντον. 

ἵνα πλέοσι μιαϑεδις “περλτδε 

σῃ τυ ὀλϑρον ὑπαυςρϑ. 

Ωνλμὸ εσ'. ἱορωνίς. ὀσίρχῇ 
ΠΣ; δ ὑποκριτής, οἀσινίαμ 
βόα ὰ ὰν μοὶ μὲν δὲν 

κὰ ι45:. Οθόννα: γὰ ἈκΗ 

π περὰ [ατρδισ' φῇ 

χιώμαππι. Ἐρἰἰσυπορά. 

6, ἱ μὰν Ἂ λεπρὸν χοιρίσνον 

οἱ δὲ χυιδέσμιου ὦδυς. οἱ ἢ σὸν 

ναρεγεια “κ ἀρίνῥε “ἦν 

ἀρ χὰ ἴφονται: “ὃν σῴνρόν. 

οἱ δὲ, τὸ ἔμματα. ἐἰσυπηρὰ 

δι ῥύπον πετσλερωβθνα. 

λα μιππζό ὃν δὲ κατα δε, ΄ 

σμμον θιδοσ. περὶ Ἂ σφυρὴν 

δὲ πιρὶ “δ ὐξοιῦ ὁ ἰοώτωθεν 

“Το) γόνυ. χραξ δυβιξύν 

ΔΛονῖ τ ᾧ τοὺς ἀμπηλουσ' Ἔ 

Αἰοισοφαΐνους 

Τὸν μα ρμαρομικά περ μα ᾿ β 

Τῶν, βάλοικ ρα τῆνον Ἶ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤᾺ ΡΕΡΙΚΟΠΗ͂Ν:. 
ΑΥ. ᾧ δϑιμῶισ' κατ ὅκου ἐσὲ λαμά λους 

ὑδωρύσδωρ «ὐχυπρίῳϑῳμαύνωτε: 

ϑονιαικερωτάρ "αὶ ῥασακθυαίζετε. 
Ε ΡΥ οἰσυτσηροίολαι μποόδγον “περὶ ηὁ σρυρόμ: 

Ανὰρ τέβω του χάρακι, δερσση δῶν ταφρον:. 
Καὶ οὐ σφυρὸν παρ λίνσρον ὀβεικόκκισω . 

Καὶ τῆς κεφαλὶς κατίατε "περὶ ἡλίθον χεεσών- 

Καὶ γϑθ τὸν ᾿ὀβήγει ρεν ἐκ ῆς εἰσ: Δ 

Ρ7, 'λορ δὲ ηὁ μέ γοὺ κομπὸ λακύθου πεσὺμ τ᾽ 

Γ ρῦσ' τος αϑβαισί, δεῖν ὃν ἐξυδα μέλος 

κλεινὸν ὀρλα νι πο μύσοι τόνσ᾽ ἱδῶν, 
Λεσωφαοσγε Ἴδε) μὸν. οὐκέτ ΕΥ͂Ν ε 

Τοσοῦτο λεξ οἱ σ΄, Εἰς ὑδροῤῥόαν πισῶν, 

Ανί σοῦ τούποκαὶ ἔνναν Τῴδρα χξτοζες. 

Ληροὶσ ἐλοιύ νων καὶ κα τοασί ἐχὴν δορὶ 

δὲ δὲ καὐ ὸς, ἀλλ αὔοιγε τὼ δ βαμο 
σμοῦσιν ὡς τέ ΟΝ "ἢ μὰ 

᾿ οὶ τἰητιρ ὀσσοληξν κκρ! Λα Αἤκπαή «τοὶ “νη θὰ 

γορὸμ ὑβεκόκ κισεν ἐ εἰς ῥα ΣΤΟΝ τοῦδε πκρυερο Ἰπύϑεο ὁ 
“πἰν “τῆσ' ἁρμονιασ' ἔχασεν. Τάλασ' ἐγῶ διόλλυμαι 

Κα γοργνξξγφρε. ̓πρρρῦσαν Δορὸς ὑποπολεμίου τὺ χεὶς 
ΠΣ θελωὼν ὠσπεῖν ὅτι 

ἀπὸ τῆσ' τσληγῖς κουδυλίω ἐποίησεν αὐγὸσ' ὃ λάμαλρσ, ἘΦ» γρήνα οβιγῴ ῥὸν ὡσεί δίλεγν. διδ 

μα αὐέρησεν ἐπὶ τῆσ' κεφαλῆς: Γ'πίλον δὲ “ὁ μϑγοα. ἐπαΐε λάσιισ ὄμομα ὄρνιθος. δγαηδίεομε 

πηρὸν “ΤΩ λαμάγου. γράφῷ δὲ οὕτως. «“]ιλουὴ ) “τῶ βιεγαλου πεσίν τοσ' ἐσ’ “ποὺς “πἰρασ, δεινὸν 

μέλος “ξιυδκ ὁ ὁ λάμαλρς: .ἡ πεσὼν πρὸσ' “τοῦισ' ἡ πέτρεισ, ἐθρινθ Ρ ὁ μυγονπῇ ὑλον - ΑἌλωσ. 

Πη λορ μέγα λέ γϑ τίω περικεφαλαίαν αὐτοῦ, ἀγ τῦ ἐν αὐτῇ 7] φοῦ: οὐ γὰρ ὺ “] ἐρδν “πεσὸν ὀς 

πέτραν ἤχησεν, ἀλλὰ δ ἱεραμοσ' ἐξ χρλίεοῦ μὐλ Δυασμέμον: ὑδροῤ ῥδαν δὲ ὑφαλον πέραν " 

τ μι ἱρὸς τῆς σεζφανίδος. δὲν ὁ ἀπὸ τῶ ὅμθ ρου ὅσω Ρ σιινοιγόμϑρον ἰκαπέραρτοι Μ᾿ δ σενὸσ' τέσποσ' 

λέσπτωι δ κοὰ  ὑδρύρῥονα ὡς οι ἱ δὲ σ᾽ ποὺσ' ὑσβρορῥόαις σιινοϑνετεσ' αὐτους. δγὰ “ούτων ἐσώζοντο 

ὀσποὶς ναῦς. Δ «πα ὰ «Ὁ ρινῶρ ποῦρα τραγνδέι. “κατε δον, δὲ ἰματοιγιλάσοι. “σῷ ερατηραπέομ 

δὲ ὅτι αὐτιτίϑησιμ αὐϑισ' ὁ 5 ῥϑῳ τῶ ἐΐεο “τῷ πολίμου δεινὰ ζπϑ᾿ ἀπεθον. ὁ δὲ ἅπερ ἐχετὲν ἀρύρν 

δριάσωκον. δ) 4 
ἐΡΉΝΝ 



Αἰχαρμῇο' 
᾿ἐθροδν ο οὖν οὐδ Κηὸν αὖ ᾿ιΑἸεθοϊυηρὸς τὸς δύο πρμάς 

λέγε Τὸ ἐποΣ πετοισὸν 
Οἱ ἩΡΜΝΝ αν ὑγὲῦ οὐτῦμ ̓ γέ καπημανδαλωτέν. ὄδε Φι 
Δι κου ϑ-πολὶ σ' ΡΝ ὁ Εἰμ Ἴδι. τε γώμρ δι ἦν δημάτων ἐρωτικῶν. ἐν ᾧ 

Κα τιγχάνοιγε τούς ὁμαίέσιν αὖ ἡ τύχαι . δέ τίω τελῶ, ρὲ κατου 

ΔΑ αλαῆ Ια τὼ δι τα οἷς ἰθα ἐαοαῈ: λέχεν: 
᾿ ὲ δ ε 

Τώμτι τϑίωμ ὡσ' σκελερα μοῖρ ἜΟΕΝΝ Μανδελώτπὸν ὅδοησ Φιλύμα 
Φιλήσοι Ὄμμε μιαλθομς ὥσ' ὠ ὑ χρυσίῳ, οὖς, ποσ' ποικιλορ χρὴ ἡδυ.85 
Τό πέρι παϑταοὺν κα πημιαμδουλιωτὸν αὐ. ; Λυδριοδέα' κῷ κατελωνφ ᾿ 

πίσμενον . ς 

Τὸν δ. βάν γῶ , πρώτυς ἐκπεέσώ κα γε. " μεδαυνᾶσ ΓΝ εουν 

Λαὼ συμφοραὶ τούλρωμ αι ΡΥ ἐ ἐμὼμ κοικὦν-᾽ Ἀογται νων, Ἱραῖ ὁλάμα 
Ἀν 

ἰὼ ἣν" ἣν χαρομόμ ὑπωλύνων [ γυδ λέγων πρὸς ἐνδκωιδ 

Δι ἡ ἰ νῷ ολαμαλί παίομ. : πολιν εὴ τμλον κυνϑσ. πί 
γΩΙ ᾿ χ' Ρ με σὺ δάώκνες. ἵνα τ δίωσ 

ΛαιΣτυγερὸς ἐ29’Δι: μογερδα' ἐώ : νῶν αὐτὶ τοῦ σαίνφν . ὡσεὶ 
Λα.τί ΜᾺ σὺ κιυδΐς ΔΙ. "τίμιε συ ) δοίκνᾷς- λει, τίμου κατωαίζής 

Λατά Μασ ἐγὼ “τῆσ' φμείλν , κοὺ λυγπεῖσ' μεόγκ αὐόπολι. 

Νῶν ξυμβολῖσ ἐκοείας Ἰτάλασίην. δν τολῖ περίοδος 

δυκίκωλος ἧς Ὁ πρῶτορ 

Δι Τοὺς λον σὶ δέτισ ξυ μβολοὶσ' ἐπράῆετον ᾿ ] ὅμοιον Ἐρλιπρὸ αὐτοῦ. δμε ̓ 

Λαΐω ἴων ΤΩΝ αν “ρον αἱ α τοί λιυκῖον. ΣΝ 

Δι "ΑΝ οὐχὶ γυνὶ τήμερον “συζφῶμ! οὶ ̓ “Τῦν τ ὐαρνεν, εῤδι σὺ 

Λα-Λάβειϑέμου.λείβειϑε το σί ἐλουσ' «πο προς πιῶ πε 6 ἐπαϑμα 
ΐ π 21 ᾿ κὸν ἡμιόλιον: ὁ πίμηζου 

Γροςλασεϑεμ ῳ Ὁ λοι » ΝΩΝΣ ἰαμέικὺσ' τἰχε. 

ΔῈ μοῦ δὲ γέσζω “πο “σίους ἄμφω μμεῦου . Ἰοὶ ρυσίγοι ῥτις ἐπεὶ ̓ὁλάμα 

Προσλαρειϑέμ᾽ ὦ Φίλων. ᾿μ Μὴν δ δ" ἐπα τ 
4 ͵ ) ͵ὔ ἐπῆνε ον οσΥκοονσῦλι 

ΛΩῚ τῳ γ! ̓  ἤζ δὰ βύζ λιθῳ πόσλυγ μὸν 66᾽ συμβολαῖς. παίρων. πρδοτὴν 

Κα σις δ’το δε 6" ὁ μωνυ μι αν τὴ ἐπὶ οὶ δᾶ- 

“νον λεγόμῃ. "λέμῦ ὸ συμβολὴ τὸ ἐπι ὁ δείπνου “τὸ ἐκκοινοῦ ἐπππελουμϑῴου. ὅσ' ἐραοσ δμηρόᾳ 

ΨΩ ἀλα-αίνε ἐς γαίμος. ἐπὲὰ ἀκ δε ρε τα δυγβείρ. Α δλεχὶ γωὶ πήμι βον. υοὐκ. σι σοὶ σήμερον 

ἡμέρα. “πούκονια, κοὺ ὑπορ: ( ἐια ον δὲῳ Ὡρ δ λάμαλρσ λέγω, τρέπει οὗ τοσ' ὁσ' ποιβόγαι . περιαῦα 

Φηοὶν ἐππκαλῇ. ὅεπερ οὐκ ὀσὺς, ὅτι σάμερον οὐΜ. ἐπ “πῶ ὡνια. ἐσ! δὲ ε ἐορτὴ ἀϑήνησιν, ἀπύλλω- 

" Ἴσωσ' αὐακρθῥη: κοὸ “ποῤνιου ἐκ ῥξον ϑφαπεντήριον. ὴ σωτήριον φωμακον. κὺ “πὸ - 

νι τισὶ φουρμάκοισ στ τηρλοισ᾽ ἀκ στον: ϑρα πευτκοσι ῬαΤοῖ ρα ατιὼν ἐρᾷ πῦον! “Ὁ Δ ῥ 

δῖ. Λαβεϑέμν λάβεϑε δε ταλῖι (ἃ δυάδα σ' τρῶν δκῴλουσ᾽ ἐλονσνα πος περιόδονο', οὶ ἰἐμβοῦ 

σριμέρου ἀκατωληκῖου ἐκκφλθμου. τῆσ' ἐδ οὦ πρῶτησ δυεδοσε πρῶτον σπομοονι μὸν δέρ 

ἐνθμδ. “Ὁ προιλάβεϑῶ φίλαι ἰλιγγιῶ, ὅχαὶν περὶ γί καρδϑαν δρόφος ϑόντω, ἐσωϊεολουϑέϊ. 

σιεοτοσ,'. χρὼ τονηγοίκα λοῦσι Ὺ παῦϑοσ' Ἰλιηψον. 



Γο υὐδιν ὁ ̓ βασιλάδ'. Λλδιὺς Δικάῴγω καθϑύδειν βούλομον ἐοὺ σύομωρ, 
αὖρα τω αλμέλειαν δέκ 

σιλόδχε. τῆς ἁμίλλης τῷ Καὶ σίκοντοδῦμι “ Ἵ 
χορ ἄνλον ἐδίϑυν τρ' Λαθυ Γ ραφέμ ἐξονίγκα τὶ ἐδ ηὐμ “πτἼάλου» 

μι ωνσοιμτι, ὃν ἀσκόν. "δὴ Βανωνί σσὶ λερσίνν 

ἐκσιλάδαῤχότια ἐθὶν ὦ Δι. ὧν Ῥὺν κρι τίς μ᾽ ἐκ φέρετερῦ ̓ σὴρ δβαοιλθὺσ' 
δὲ τὺ ἕ μηρίων ἐσιμε ΝΣ ἘΜ ' 

λυτὴσ δὴν πομπῶρ, Δ Απύ τόμοι ὧν. οἰσιῦνε: 

ϑυσιφὴν δὲ ὕρχαν: . Ἅ α'Λὸ 725 τὶς ἐμαι πε ἐμοιδε' ὁσέωμ ὁδύρτα: 

ὄνρτα. κατὰ «ῥα Ἄλαιγεν Διυύράτι τουτονὶ κερδμῳτήνελλαι καλλίνεμοος, 
εψόν: " ὀδύρσοι “τον τέσ θρῳ ἡ 

ἰωκ᾿, " ἀπὸ το ὀδυρεοϑοι!. Χουτήν ἀϑλως δῶτ. "εἶσερ καλές πρέσβυ καϑλίνικοι. 

τον τίσιν θρῆγορ ἐμποιοῦ ΔΙ Καὶ πρός} εἰκρκην ἐγχίαν ἄμυςν εἐξέλα, με. 

σαιχρὴ ὀδνρμον. Χο». Τήνελλα νι εἰτεννοίδευχοὶ ρ4 λαξων Ἂν εἰ σέ ὅν 

ὑκλν το τὼ γεὴ μα Δι. Ἔπειϑε μῦν ἀδοντίν ὦ «τήνελλα καλλίνικος. 
᾿' “ρερβωυ.- πρὸσ 

γιοκίίκα διαλεγοιϑρον οὐ , Χο’ δὰ ̓ὑψομε ϑυσὴν χύριν “ 

ὐῤχὶ τῶ δράμαγ Τὴν Ν καλλί ὥστ ἀ-. 

Αμυῖ τίω ἀϑρδαιν “πὐσιν ὅ Δοντίς σι ΓΝ “τον οἱ σός ὅν δος 
τωσ ἴλεγον. Ἰςι δὲ ὥδοσ' πὸ 

τρί πφιαλώδους: 

Αλλως. ΟἿον ὁμοῦ υώ ἀνρόωσν πινον παρὰ Ἣ ἀπνδυεὶ ἐκπιᾶν, ἡσπέρὰ μὲ μῦν. ἱριδὲ καὶ 
Εἰδὸσ. ποτωρίου. Τάγεᾶλα "κήμημα ἐπυζφθέηιατος αὐλοῦ ω τήνεδλα. Αρχίλοχο. τήνεῶλα 

᾿ 
καλλινιϊκεχοῶρ ἀραξ ἡρακλῴσ αὐπόςτε κοὺ ἰόλᾳοσ' Γ 2) ἐχμιτα δύω. Α͂ 2δλέσι ψομεϑι δὲ σῊῈΨν χϑειν 

λέει κ εἰσ πρόϑεσις. ἡνῃ εἰσ' σὴν χαίφηρ - 

Μ ἢ 2 

Αριξοζφανουσ' ἀχοιρνίωρ Ξ 
᾿ 

“πλόος. 



ἊΝ 

᾿ς ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΤΡΑΜΜΑΤΊΚΟΥ ΣΦΗΚΩ͂Ν Υ̓ΡΟΘΕΣΙΣ ΔΙΑ 
- ΣΤΊΧΩΝ ἰΑΜΒΩΝ. 

ἡ ΟΜΝ δκαζορ “πατέρα, πιῶς ὅρίαι ἄφνω ̓ Ανυ; ἰφύλαῇ ον ὔϑεον οἱ γομκ ιδσαιγα ὑωαν 

Μὲ λανϑαάμε, μιἢ ἡ σέξιν, δγὰ τίω νόσον. Οδλντιμάχυται παίρτὶ τρόπῳ κοὰ μηλαιμῆ, 
ΕἸ δἰσωινίϑεις κὴὴ ἡροντεσ' λεθμεροι εν Σφῆκεσ, υπρέραπμεντω ξοιθούνες φόρα. 

[25 “δἰ τῷ ᾧ δυυϑααϑοι κοῴτρον ἐάνεῖ τισὲ ᾧ ρονοιζτεσ' “κανόν. ὁδὲ ἥρυν παρούρϑροσ', 

ΦΖνυμπείθετίνδον γα δγκἰζεν κοὺ Ειοῷ.. ἐπεὶ ῥδικάξειν κέκριίειν ἐκ’ποντὸσ' Ῥόσπν. 

ΑΛΛΩΣ. 

κλέωμ δὲ ὁ τοϑηον πῶ ἀχθόμόροσ τον τῇ νόσῳ θι “πε! ρω αῆνος ὸν πεοτέρα πρυύσειμ 

ὁγκαϑόρξασ “τοῖς διε οι κὰ δίκτυα πιριξαλὼν, ἰφυλαῆ ε νϑκτωρ τοὺ μεθὰ μέραν. 

ὁ δὲ ὑβοδου αὐτῷ μὰ περικειβδμισ', ἵκραζερ. , 1 δὲ σιυδικατοῦ σῴνξ ν αὑποὺς ἀφομοισιψπισ, 
πιρρεγλύοτο.. βουλό ῥϑροι διὰ που τησ' “Πισ' πέχενσ ὑποκλέη 4μ σὸν συυυ δ) ἐς ἡ ΓΩ ὑβὺ ἣν .- 

ὃ γερὸς συυυέσηίοκιθι τ ὁ“ ᾶμα ἐπιήέχρα τῇ μα λοὺ δ » ἦννον οὐδὲ οὗτοι πέρασ δὲ “το μεαν! σκου 

ϑαυμιάον τος, τίψ' «δείια ὃ πὶ τὴν οὕτως "7 3) τῷ πράγμα, ἱφεδ πρεσβύτις ἃ εἰνοῦ! πράγμα. 

ατῦυ δῖον νὴ λεδὶν ἀρχῆς ὁ δγκάζᾳρ.ὃ δὲ πποῖσ' ἐπειρᾶτο τὸς ὑπογίασ “βαΐρεν τῷ πρώῃια- 
στοσ', νουϑετώρ ̓ ὸν γέροντα! ὁδὲ πρεσβύτις μηδκμώσ' νουϑετονμενοσ', οὗ μιϑίει “το πρόπιατοσ. 

αλλάμαγικ ζεται ὁ ο νος ἐπιξύπειν αὐτῷ" Φιλοδικϑμ. κοὺ ἐσαὶ τῆς οἰκο ασ' μόνον “τοῦ τὸ “ποιεῖν, 

τοὺ ποὺς ΧΙ: στίω ὀμρκίαν δίκαζῳ. ΠΥ δύο ἰωψες “τοὶ ἐρῴ σοί δ) "ἢ Ραῦτῳ! “λιπευτιῶς ἰκθινόμιενοι 

κοὐ κατοὶ γ»ὐσ' φιύύχψτας ἐκφέρειν σμνεχῦσ' τέων ψῆφον μέλλων, ἀἀποιταθὰσ ἄκων, β Ρ 

παδγίἰζουστν ἃ «μα φέρ ψήφον. πε περιέχει, δὲ κοὺ δεκομολοήαν τινὰ “το χοροῦ, ἐς τὴ “αϑ! »τίκοῦ 
προσώπν δὰ : σφεξνν ἐμφε Ρξς, ἄνρῃ τοὺσγρῦχοροῖ. “ὦ ὧν ΟΝ Ἃ ὁ δράμαο δ! δχεβδὺ ἃ κστὶρ μον, “αὶ 

κρῶς “τοῦσ' δΐκαις ἐφιόρθνορ. μά ὴμ ἄβατα γγινασι κόγτοῦνσι τοῖς κεύτροιρ εὖ ἐπὶ “ίλει ἼΤῦ 

δράμαγσ, δγρων ἐπὶ ὃ δέδι πνον καλῶται κοὺ ἐπὶ ὕειν τοὶ “σεται. Κἰιρίνθ αὐδὴν ὕβγίως αῷ- 

“»“πώλισ. ὃ δὲ πὶ ἥρῳν, πρὸσ αὐλὸν κοὺ ὀρχασιν τρίπετω. -κὸ γ,λοιοποι ὴ δρᾶμα. 
Τοῦτο “ ὅραμα πεανὶ ψτοῦ αὐτῷ οὐϊι. “ ὑπαυίκᾳ μλύης ὁ ϑέσεως »ἀλλῶσαψὲ ἡνομένης. ̓πίσλα- 

σον δὲ ἡ ὅλον. δια λλά δὲ ἀϑηναίους ὡς Φιλοδιομοῦχοισ'. χρὼ σωζρο ̓, ἴδ ἡ ὴὸν ἣἧ- - 

μον ἐὑποςηνο! δ ν᾽ συκῶν. διὰ ὁ ποιοῦ», κοὶ τοὺσ' ὄκαρεῖ σ' σῴζκ “ 

ξὲν ὀίκάξο μένα! ελόυσι. κοὺ τλιῇ μιδι σαυτῷ χαθιέντωσ. 

ἐδδέμεὶ ἰαὶ Ἰἀργρντο Α͂ μῦϊου διὰ Φιλορίν 
δὸν τῇ “ἔλει Ολυμπίων ἰὦ δ΄ ἐς 

λήρμμιαι. δι ορήϊια πρῶτισ᾽ 

Φιλων δες προσ 

ο ρῶ ἀϑεναῖος Φιλοδγκατὰς ὧν τὴν φύσι, ἐφοίτα ἐς δικασέρια σιριλῶσ' ΡΑ λν 



ΤΑΊΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΩΣΩΠΑ: 

Ο; κέται ὅϑο Σωσίκσε. ΞΖ ανϑίας. Βδελυκλέων. 

ᾧ,λοκλέωμ. ΠΧ ορὸς πρόντων σφοϊιῶν. Παῖδις. 

Κύων. Κη ρυξ. Κυδαϑηνόΐσ. 

Θεομοϑέτης. Γωυὶ αὐ» σῶλισ. Αρΐ ρτις δὐριπίδεσ' ̓  

Κατήμροσ. 



ΜᾺ Γ] ΠῚ 

Ὑτιστὴ “τσρέσ. 

προλοήφουσι δύ 
νον, το, γρδυ σε 

τοῦτες: Θ᾽ τίὠφνυλακδ 

“τὸ γιρεντοσ' διαυύτονικ αὐ 

ο Ν Ι “Ὁ ποι τίμὴ, Ξἴχο αμθοι τορι 

Α ΡΙΣΤΟΦΑΝ ΟΥ̓ΣΣ ΦΗΚΕΣ. μεῖζον ἀπκοτούλν τον »σκϑ. 

ΣΩΣ Ϊ ΑΣ ἶ ὧν τιλϑυσται θ᾽, “πολλωνδι- 

[κα τῶν σῴακιαν δια σκε. 

, σῷ. Φυλακ ἰυὶ κατα λυφν. 

ΥΤΟΣ Π “πρὶ φ(Ις ᾿ κακ τ 
οὗ τωλύγοισι ὁ ἰωὶνυροίζ ψ 

͵ ἕν ΦΧ Φνυλακισ᾽ φνλακϑ 

δόμον ξαν 7); ᾿ ματαλυᾷν νυκππιρινίω.ἡ 

ΖαΦυλακὴμ κατοολνήβρ γοωϊιατωλι πᾶν τίω τοῖς 
νυ κτέριμ ἣν δὈδιώ σέ, ὁ μεσ" ξιν Ρβέλομιενιρὰ μελετῶκα 

’ 4] ) 
νι “ θδυδειν πγοῖν μυφτυϑω. 

ΣΝ βΡΘΑΥΒ τος αόν τι ἐνφῴλεσ δὲν ἀλλοιι Τοῦ 
) ρο.6' 7) προυφήλει μι Γρύ- προυφφλιςἰκ δεκτίον, ἡ μι 

«Ὁ 3 

Ἂδμ φυλαῆ ο μῶν, γον οφφλδε:. εχρεώς 4ς 
4 »» »» "- 2 ! ῖ τ - 

Ξαν.Οιδι αἰ γέ ὑπεϑὸ μῶ μι ρὸν ἀπρμῷ μηρί σοί. δϑβεμβα ϑποαπλν 
Α.» Ι"ς δς ἘΣ αν ν δ ριμςσουθιϑελάοαυνηρα ρδοῦ' 

ΣωΣυδι ὅν πὰ ἐμ κιμδυγόνν πεῖ κου τουγ μου λα ἐλ λνὰκνομαλ νὰ 

Κατοῦ τοῖν κοροαν ἡ δὼ “Τρ κο τοῦ χει τοῦ λνίου» “τῷ ϑιιλοι Ιουϑαρίου. ἐ! ρ 1) 
»ἡ ᾽ ΑΙ “-“ Ἢ ΣᾺ ! 

Ξ αν. Α }ὰλ 5 Ἴ) ι βεῖ φονεῖ ς ἐτιὸμ ἡ κορυδαμτὶ 4σ' δὲ δ. ἑωντο χερσοιμουίι νι φῇς, 
λον "πα ῥκισὶν ὡλισκισ 

ΘΑ ΤᾺ δ ἴ οϑι. Α᾽ πομῷ μηθίσοι. μέ ρ΄ 
Ἔαν.Τὸ μοῦ τον αἱ ρ'ἐμοὶ βχκολεῖς σοιβοίζ! ον. ἤμυνε 
ΠῚ τὺ ὺΣς ! το τω  βυ ἢ-. 

Κρῳμοι Ὁ οΣ βγ9 ῶὡσ' "“ς εσίορα σου σοί 70 ρα πἰξιτίωνω λέ ἢμερ- 

Μῇ σέεγις ἐπὲ τὼρ λέφα ρα. μυσοκι«τὴς ὅὕσνος.  μηραιὴ Φρονπῖςεεκ λυ. 
Αἰ λα δ ν κα . ( του ἔκ αϑόυ δησοοα οὐ γοσιπ ας 

κα δὰ τ ὀνοῦρ ϑούυ μα ὃν εἰσδὸορ οὐρτίως ἀρναμα, ἀχὸ σιμεδν εὶς 

Ἶ Φ ρονίσισ. κοὺ πρθὶ ὃν 

ρϑ ρὸν δὲ γἰνυταὶσισ' ὕ-πν ἐν-τοῦσ' ἀυλοούσεσιν ᾿λαῷροσιὸν τουγῳ “δ ονόμιατικ αλοῦσι. 

Π ακινδυυύδυε.ἴβυ-πϑμοιανῶ πειδὰ ον ἐνπεν κατα κοιμώ ᾿ ὅπε “Ἰϑακινϑωυϑυν. ἐσπείηβιε δλε μαεῖζε - 

ὁϑεωταὐκοιμνδ, εἰς “τῶ ἐ-πομᾶρμου ὧπε “ὁ προνγον μΚὸ ρυξαντιῶσ μαΐμκοπρόσον οὗ τον οἱ σἱχέ μι. ὃ 

νῦν’. μανίας (Δ ἐἰιθφαυχίν εἰσιν ἐμυπονκτιροοὶ, ἐν4δι 24 ἢ αὐ ξρδ (Δοὺ γος, οισ' ἐλοιδὺ ρῶη» αὐπιν Φ σε 
, κι »δωυδύάν “ἶθιπεσίντι. Εἰ κσαβαιδι, ου ποθ᾽ δκορυθαντιᾷς,ἐ πήγα γυνὴ σαβοιφί ου.ἐἰιῶμθ, ἐπὶ 

τῶ ϑ φ ρονθν συμξουλϑύᾳ καὶ ἀποίκοιμεθίω οὐ! σοι βοαν μον δὲ “Τὸ νδν ὄν συν οἱ ϑρᾷκισ καλοῦσι. 
᾿ στοβουσ', τον ἱφοὺς αὐ “ποῦ 4 δὲ ὡσεὶ λει βαῤξ δ ϑιτισκοὺσκλυρδα ὑπνθ’ βουκολῶς δπρέ- 

φασι Μῆδυστισ.πρ 7 ὁ σχθζιθ. οἰ περὴ ὕτοσ ὁ μλϑυσ αυτν τον χο ρὸσ ἐπεὶ ἐφ α Ἰϑύσωτο 

ὀπι-πυλίμιον γορὴ , δλασινοῦ τοι. 

Β1Ὶ 



Δ ΠῚ 
Α οιςυφεΐνους 

Ἐσαίχελκον. τίων κοι ϑών γθλ΄ ΣωκΚάηῳ γ᾽ ἀλυϑῶσ οἷον 5 δὲ 'πτώπτοτο 

κώ. τοῦτο προσώναε, ᾿ Ατὰρ σὺ λεξ δμ πρότιροσξ αν ρέει, 
τίωὁμωμυμίαντίω πρὶ 

οὰ ἐῤπετένιδοκαϑύμοι τὼ" Καπρπνον βϑμορἐ ἐσ' τί οἰγϑραν μέχαορ πρίνου. 
ἀασϊδωὺ ὁλον απὸ Τοῦῖοι Αναυρ πήσοιντορ τοῖς ὄνυξιν. οἰασίδο,, 
’ ὕ 

φγυωνο μου οϑουιζ ον δ, ος, Φῳφ ἐφήχολκον ἀνεκοὶς εἰς ηὧμ οὐρανόν», 
ΟῚ ἐσ κύκλουσ' ποδλουσ' « ; 

λιοσόμᾶρον και φύδεινεκυ- Κάπειτα ταύταν κε όαλειν κλεώνυ μορ, ᾿ 

ἀληιρὴ γὴ ἦσαν αἱ ̓ ἀασίδις ΣωνΟυ δὲν εὦ ρα γε! φυ αι ιρᾷ κλεώνυμιος 
ἡ “παλαιῶν ὡσαλουλθ᾽. Πὼ ὡς δὰ Ὥροι σερεῖγίς ΤῊ ἐσὶ συμπέτοιις λέγων 
ἅλω δὶ πολλίυὐάασίδισεν ν! 

“λον λίτω ἀφριβασιενίσαν Ο,τὶ ταν τὺ ϑϑθίου ᾧτε γϑκάν. οὐρανῷ 
Ν 

γσ ξτοδελᾷϑον ὀνόμα Κρ τῇ ϑαᾳ λον ἐπέβαλε τὴν οὐασί δὰ - 

ἀπὸ τοῦ ἀὐλτατιϊεοὔμοριο Ζ αν "ὅτ μοντί δᾷ τόύμοι κερκὸν γενήσωτοιν. 

δυτο)ασιξ ζω ἐκτείνω: δὰ ὦ δόντι τοιοῦτον ψύσπννιξι ωνμὴ Φ ρογτήσηα 
Ὁ ὀξωναύτοσυρι μόν. δδά 

“ὁ τοσώμαγσ αὐτο μὰκ᾽ . Ουδὲν Ψ»ΐ μἰῥήξ Λοννόνεο μὰ “τοὺσ' ϑεούσ. 

αὐεκ ἀς δὲ, αὐπὴ τοῦ αὔω “πιὸ Ζ αν" "Δειμὸν γεποῦσ ̓αὔθρωτρσ' οὐπιυδα λῶν ὅπλα: 

νυ ἑί αὐφασλεῖς νψ0,. Ατὸρ σὺ τὸ σὸν οὖν Λέξον. Σω. ἀλλ᾽ ἔς μέρ" 
Αποβαλὸν κλεώνυ μορ- 0ΤΙ Περὲ τῆσ-πέλεων δῥἔῃ ὦ σκάφυε ἐχ᾿ : 

μετὰ ἄλλων ὧν κω μῳ 

δᾷ ται, ϑειλθλ ὧρ Ἵψα 5 ΞανεΛέγενυν αὐύσειετι, τίῷ  Ῥοπίν 72 πραγμιαγῷ" 

ασίσ΄. “ποῦ βὑπύνοιωνδὲ κωβῳ Σω, ἔδοξέμοι “σοὶ πρῶτον ὕσηου ὧν ΤΉ πνυκὶ 
δδιαύτων. ΜΡ ἥ 

Οὐδὲν ἃ ἄρα γρίφου. (αν “Τῦ), ΩΣ «λυσμέψην τόβατα μὰς ϑέ μόρα 
“πὰρ ομίου ζυτώματοσ. δ! 

ον δωιύα ταιτισ γον “ποιῆσσοι, κρδάπο Χῶ κλιυνυ μὸν πρῶ ἐῶν - ὑπ ἃ δὲ ἀναγρα φᾷ αὐγδδ" 

γπρνὸ ἐλε .θς,ον » Ὧρ πθὶ γρίφων, συυυταῖ πλατι.ης ἰφοι δὲ λ ἔ γνται τὰ ἐν Ὡρι Ἰσσυμποσίοισ σριό 

βαλλύμδνα οὦν! πιαῖωδν ζητήμαποι. Ἴ οἱσ' συμπόταισ: ὦ γουὴ τοῖς συμποσίοις προε Ζ 

βαθομτοῦὶ γρίφοιπρθ᾽. “λυσιψ. ὅτι Ἰαυγέ. ον , ἔρτι. ἄϑι ΧΙ οφὺ ὸο ταῇ κκώσυὺ ὲ σαμειινόμϑρον 

αὐτὸ τοντί τοιυ ῥρεμεῖ ῳ ε ἐρωτήσει. ΟῚ ἰσιν ὃ ὁ λόγος οὐ τος “τ δα κὶ ϑηθίον ον ποιντὶ τύπῳ δυστυχεῖ 

“πὶ πολεμικο κολονγδκ)ονγαυμαχῴίᾳ. ϑμρίομὴ δάαε ἰώ ας τ᾽ μα χω! αὐμᾶνθ᾽. ῳ ̓ ἀραξωλλᾷ 

σὸν ἰιλὲωνυ β΄ ̓Θηείον τίαδαι ασίδι. οὐκ. ἀπειμότως ϑηθίορ αὐτὴν αὐ πεν. ἐπεὶ Μμακ εθὴ αῤῥεμιθ’ 

ὃ ὁ ἰρλεώνυ μ᾽. Δφνὸν "μόν ς ζνθρωπος: ττούγζφησι. θισια. δτιδεινὸν πράῃλα ἱδέιν ανὸν ἀπτβαλ᾽ 

τίωἀ απί δῶ. Τοῦσκαφους ὃ ὁλ 4 «ἀεἰοὶ ποιντοὴτοὺς αὐλήν λοι οἱ’ “βαβαλλουσι. ἩΝσυζροιςλῖσι. 

Λὺχ γιζανε σούσ᾿ “ὁ ανυ σους “ἢ μκολδευσυυϑουσι- τροαν δὲ, ὡσανὰ ἵλεπ τίωρ ἵἴζαν. ἐ πεν δ᾽ δρνόχων 

᾿ ὁ Ῥύσις. Ἵ γργῆξει. ἡρ γάρ ἢ Αἰλϑ. ζόσιν, αὐτὴτο δ μέρου, ἀπὸ μαποιβοράσ "Το νέῤζον, 

οἱ ἡ τὼ αρ χόν. ὑοιξεδε ποθὴ Ῥσκωφῷθ’. Εκίωλησιουφᾷν. ἐσέκίωλεπαν ἀμετ τάν: πεόβαπαι 

δὲ, τουτὶ ἀϑίωνμμβουςφ δὶ, δγαθε( λων δ προβουτῶδεσ' αὐ. “πιιλαιὸν δὲ ὦ ἔνθ, ,τοὺσ' οὐτήμιας π-Φ 

ροντῶς Ῥιβωνοζοροῦντα ἐκκλησίαν μυτὼβαιςταρίας:, 

Ἴσισι 



Σφῆνες: 
Βακτηρέ ας ἔχον τῶ νὰ ξι βωμια: 

Κα πεϑτο τούτοις τοῖς προβώτοι σέμε δἰκα, 
Δυμηγὸφ ἐν φαλαμα πανδοκ δ 

Ε λουσοί φωνίωε ἐμιπεπρηημίν ησ' συὸς. 

Ξι αν ΑΙΡΟΟΣ ὦ»Τὶ ἐ57)5 αν' ποῦνε “ποῦ εμὸὴ λέ): 

ὀζμκάκισον “τὸ ̓νύπιον ρύρσησ' σοιπρος 
Σω ΕΝ ἡμισρα ἐ φαλαιμ᾽ Ἵ βοή σε πρυτάνίῳ . 

ἴκι ἔσῴον δημόμ"5, Ξ' αϑ.οἱ μοι δ! λύωος 

Τὸρ δῆμον κα "μῶν βούλε τοῦ δεῖ σον: 

Σω Ἐδύκ4 δὲ μοι ϑέω ρὸς οὐὐ τῆ σ' πλησίορ 
Χαμαὶ κοθηαϑς τίῷ κεφαλλίω κόρακος ἔχον» 

Εἰ τάλιοιβι εἰδὼς ἔπε προσ με πγαυλίσοις: 

ὁλᾷς ϑέω λόσ' τί κεφαλὴν κόλροικος ἔλει- 

ΞιανιΟρϑώσα οὔτ ἀλκιόιαδησ ἐ βού λισεν» 

Σω ϑυκοῖῳ ἐκεῖν᾽ ἀλλόκοτον εὐϑέορρος κόραξ 

Γινομϑβ.Ξ Ξν αἱϑ᾽" ἵκισ ᾿αἰμᾶρις". ̓ Σω σώ ̓Ξ Ξ σιν ὁ τὸ; : 

Ανϑρωτοσ ἢ ἡνοεῖτ' ἐγέψετ' ̓ἐξαϊφνεσ κόραξ: 

Οὐκοῦν ἐναργὲς Ῥύπο δυ μβαλένν, χω 

ΑΡϑεὶς ἀφ ὰ ἡμῶν, ἐσ κόρακ οἱ σ' οἰέσωτοιι. 

ΣΦΈΙΤ' οὐκ ὧ)ῷ ) δου σ᾽ δὲν ὀβολοῦσ', μιϑω σϑμαὰς 

ὄντως ὑποκθινόμδῳ δῳ σριφῶσ' ἐμείραιτοι- 

Ζαν Φέρε μυν κατείπῳ τοὶς ϑέα χοῖς “τὸν λα γὸβ"- 

ὁ λήηιγ᾽ ὑπερτῶν πρότερον οὐ το σί, Του δ 

δε γι ζς, ἊΝ 

Κῴδὲ τς ΔῊΝ ἄρ. 

τ δσῃ πρυβατοις μούδοκ 4 τ 

τλῖρισ, τοισπροβώτοισί 

Μοι ἐδῦκ4. ἃ ἐκθλιψως κὴ 

ἐκ ράσισιφάλαιμα δὲ, θνρίν 

ον ϑιλω μ" «ππκνδοί οΖ 
τρια, ἁ ποίντοιδελρ ῥϑῥᾳ 

κοὺ ἀκα τοι τσῖψου σου ατείνετα 

ἀντηρῆσοι κω μῳδεὶ πεῖν 

ταλον τὸν κλίωμα, σκαπ 

“Πονὼ ὡς ἀρπαγακὺ “πολσ 

λὰσ μεγαινὰσ ἀπὶνοοῦντοι 

ἐφ βαρ ιείν᾽ ἐ μιπεπρυσμέ 

μησ' ἡ αὐτὶ ὑμοὴ ἰμιπεφυσημε 

γεσ' ἃ “περλεῖασ'. τολήστωι ὲ 

Ἃ Φὸυ σῆσο. “κοὼ τον ορὴ, ἐσ’ 

ὁ ἀρπα κτιιὸν “τῷ κλέω 

νθ΄. “πλλαλου πὺς ὧσ' το! ὃ 
"ὃν αὐπὸνδιασύρᾳ. Φαῦ, 

σκωνανκ λοβόρουφωγίω ἵ : 

λον. Ὗ πο λαπγαι ρας 

Υ̓ υνφδίμορμ; τῇ Κ' ων. 

᾿ϑϑκ. λέχιαι ὃν κλέοονψας,. 
Ἐμιπεπρμαμεβισι ἐμυπεζφυσι 

ἀϑϑης: “πουχείας: πρῆσον! δὴ 

» Φνδῆίσναι. "ρον κοὺ χρη 

βήρ. βᾺ Ὁμαρ᾽ δῦπρισον αὖ 

Ἱμιὼ δβανιέσοα. 

Τὸν δῆμον ἡμῶν βούλεται: 

πρθλ ὀνδῦμοι κὺΚ ὑριρὴ 
διῖροι ἐπήψεγεκον. ̓αὐπίντοδι αχορίσραι. «πὰ του πόνους δὲ᾽ ὑποῦξε. μἶξασ πεθὶ ΚΕΝ σημείνο μόζ. 

αὐοκ τεκοὺ “Οἰτορίασ του τύφασι- κῷ ἃ πρὀδυο δ Φλσδασκαλίας τον τον “τῶ φρώματισ, 

λακευθαμιονίων “ϑὶθρίωησ πρεσβουσομόμω ν,ὁ κλίων ἀπήλασε “νυ Ν αρισβ4σ. Εδύϊιᾳ δὲ βοιϑέω 
ρΘ΄ “ὅγε ὡσ' κόλαξ κωμῳ. δέξιστοιι. Κόρακθ τὼ ὡσ’ ἀρπσοιγοι αὐτὸν σκω Ἴων ἐπήνεγκε ἰιό 

γακθ' κεφαλδὶ ἐλεν «ὃ αὐτὸς ̓ πονηρὸς ῶ Μοιχόσ κώμῳ δείτωι- Α᾽ λίοιρβέαύξιρ, τοῦτον ὅγα βαύι Ἤ 

ὡς αὺλ «οἱ ἢ ) Ῥαυλον λ᾿ αὐτὶ τοῦ ρ λέμισιν. Εξαύλισιψ ὃ βαυλισμθὴ "ποσίλον εἰς Ὁ ϑέωρθ’. Σ 

"ποιδὰ προθρίῇ μόλαξδτιδὲ ἀλκίβιαδεσ τραυλὸς, Ὅλ ὁ ἃ αὐ οἰντῃ) Ρ Ρ λέγων. Αἰλλόκορν Ἴφα 

τῷῶδες. 3εμονὸ ἄγρπον. «ὑοφνίσιὸ δὲ λόγο. «δοινονὰς Ὥρύ τοῦ Κ φυπνιον κωρ' γνῦμδιθ, (ιό δραξ, 
Εἰ Τἰγλυυτεξαίφννς. "δα τοῦτο Φιοϊϊκαλὸν, ὅπιαῦος ὧν κόραξ ὑΐῥετο. διὸ τοὴ ὡϊφέρφ ὐρθάσαφὴ ῖ᾽, 

ὡς κόρακας οἰχῷ). ὕλτηδὰσὸ ἧτοντο ὄπιν, ὁπὼς ἂν ἡ ῥθλωσῴωημον δυϊειμέρωσ' ἰκατουλ στο δύῃ λέ ΤΑ ν᾽ 

Β 1 



Μεγκ εἡιονὶ ὡσ' πιντῶν ἥν: 

“τῶν πἡνῦρ ἀπὸ μεγιρίδισ 

ἀμούσων κὺ ἀφνώισκωσ 

"ἢ ομλύωμ. ἡώς δ᾽ μεγα- 
ῥέων πλώψτορ. ἰοὺ ἄλλω σ' 

Φ0 ρτικῶς γιλοιαόντων. ὦ 

Αριτοφαύους ὦ 

Μηδὲν ππρ ἡμῶν προσδοκᾶν λίαν μέηιν, 

᾿Μὴδ᾽ αὐγέλωτοι μέλοι ῥδλῳ κεκλαμεμεμονν ' 

Ἡμῖν Ὁ οὐκ ἐσ ὅτε κοίρ ἐκφορ μι σὺδ᾽» 

Δούλαρδγουέῥι “οὖν τε τοῖς ϑεω μδι' οἱ! 
Οὐδὲ "ραικ λῆς, ηὐ ΔΕ νον ἐβασατω μᾶνος» 

νγπολ σ' αροσιπουμτήνοισ .τὸ 

σκῦ ἐμάσελὴσ δ. μεγαρισ Ουδ' αὐϑ ς αὐασεληρηρόμιενο δἰρι";αΐδας: 

Ουδ' εἰκλίωμ ἐλαμψε ᾧδ τύχυς χάθιν, κὸν σφόφος,. 

Κικλαμιαῆνον. ̓ἀπασοιϑέν Αὐυϑες ηὸν οὐ τὸν αὐδραμυήω τιυσορδῳ 

Ἰρ οριϊρλνμνν Αλλ ἐσ ἡμῖν λογήδοον, ́οό μίω ἔχον» 

χῶς Φλίλα πείσ. στρα Ὑμῶμ μὴ αὐτῶμ οὐ δ ὶ δεξιώτερον νὰ... 

Φό- ̓ ὡσπῷ οὖν πϑρα μι" Κωμιφδίας δὲ φο ργρκῆς σοφώτερομε: 

λᾶῤον, οὕτωκεκλαμμοενὸν ἔσῃ θη “μι ν. δεασθτησ ἐκφνοοῖ: 

ἔφης, Ἐκφορμίδισ. 

φορμὶσ' κυρίωσ " ἡ ψίαιθ. 

νῷ δὲ " σπυρὶς- ὡς ΠΙᾺ ἀλ᾽ 

λωμ τοι μὴ δνὰ ἄν χεότι 

πὰ “ποιήσεωσ', δὲ ἐβολοῦ, κα 

ρων ὑπυσελλορδμων πίω 

[κατ αν “το ἐσ μΆδε: 

Οὐεὶρακλῖσ Ὁ δῶπνογ ἂν 

Τ᾽ ποθ’ “γυτουδιδθκπαέ 

ψοιϊς βμανμασν ἀςτίω ἐρα-- 

κλίθ᾽ ἀπλικίαν, σὲ γλὰ ὁ πρθέρωται. “πϑιουσιδὲ τὸν κα "ρακλία γλοῖου χΑΘΙΝ, καίιλη Αύον εἰς ἐδ 

“Ὡ δο φχάειίνον τοι ς λα 15 ραδέως αὐξρὶ πειρατιθοναν - τὸ ΠΣ, Α ρασελῃρμνόμάρθν κατα 

μωμῳ ἢ μἅνθ' ὑβοιζόμϑμοσ. καταῦττο, γδν καθηΐεε τοὺς θεσμιοφοριαού οὐσιρ, Φισὶν οὖν οὐδῴν 2 

περονῖ αυτολογόσω πρὶ αὐτῶ ὡσ οι 1 ἄλον ὁ μιόνον δέον τουχῳ δέρωμαπ δ σῆκ ταὶ οὕτως ὅ΄οι 

“οἰδισ ἀλὰ κοὶ οὐ Ἔρ' προαιώννα ον ἀνα ρνοῦσιν. Οὐ δέκλέων ,ἄλαμον: »ο “Φν δὲν ὡς τῶμκ λέω 

φψθ-, ἀππόδυσιϑοῶν ἰκλώμήα »Ὲ: ὃν ς ἱκωμῴδεσεν ἐν τοῖσ’ Ἱπππεῦσι κιοιθέις κ( αὐτου στο σὴ δρὰ μακρὰ 

Φιίρ. οὐ πάλι ν αὐτὸν κωμῳ δέσει ἑσίραν κωυμῳ δέαυπονού μϑμθ.μιν ἢ οἹδύσομϑρδὲ, αὐπύσοισιιυ 

τρίψολδμ. δρυμυσυμδρ. ἐξωπικ ραναλθ “μοτέμείω ταιδὲ ἀπ 3 ΒΕ εορύσων. μυ νὸν χιρῖβι κυρ. 

Ἃ ἰεσκ ὁρόσῶν ώ Ἵνρου αὐόδου: τί μμαᾶ: εἶ οὗ τῶς ὠνομιοο3η, αὐτὶ “Ττῦ) μυσωτέντινἠϑεὶ “δ μυστίη ε 

οϑτὰ αὐτοῦ πἰμδημίω. ῶ οπὶ ἀπείω “Το δ΄ εἰσ' τ ιοὐ σλεοναρμῶ μυήω τίς. δι ο δκαλλίμα- 

γος φησίν. ὦ ἐτρ! γα ν τὸ μυσωτόμ. Α᾽ ἍᾺ ἔςιν ἡμῖν λογίγον. ὑπόνε σιξέχουσνιοῖρι πέτοιαι: «λοησ". 

δ )ἀπε,μεξιανζων. διδιαλφί ρ4: μων αὐξβον »χιϑεβιὠπερου. αὐτντο δῆ. ον φλύμων συρίαι, Φοργιτο 

κίσ »αὐτητολοικ τρ ἀσ ῴλυ ὑαῖσ ὅλων λεγοδύην: φνκ Φορτοι τινα. ἰσόόγοισιν. Ο μέγατούπῇ ξλλισ 

μίᾳ. «αὐ οἱ τῇ ξυβιεσίᾳ ΠΩΣ σεμνότητι. Υ̓ δα ανω. «δοιίοτικ ὡσφεσιῳ ὧν ἀθλὺ ρων ὃ ὃ ρῶταιᾷ ὃ ἀρ λνκλίων. ε 

ἀλὺ πἰϑώσκαθεμι. ΝΥ συμ ἦν ππυτὴρ ἀδλόκογρν ξεμίω βτῆρνλλαπαςμίω αὐτρῖ. οἴϑόσον ὃ Α Σ δι 

χόδυκ,..ὁ δὲ πού ἐδελνῇ ἐκβῇ. Τοπείφετε ἐκ φε τε ὑηρβοξιτε! Φιρ ποίῳ, ποθ ΜΠ “Τῶι. Ὑξοῦ τ 

Φεται δειορϑάπροσώπωσ, γρπάζετε: ἢ αν: 

Ανω καθ σον ,δμιξγοε οὐ “οἱ σῷ τίωυς: 

ὥυτος φυλάῆειν σῦν πὸ τίρ᾽ «πέτοιϑε νῷν». 

ἐν δὸρ καθά δει μἶνα 40 βαζε μὴ ξ ἐν" 

Νόσομ γὴν ὁ ὁπατὰρ ἐἰλλόκο γον οὐὐ τοὺγοδε» 

Ην οὐδ᾽ αὐ ἐς, γνοῖα τότ᾽ οὐδὲ ξυ μροἴλοις 

μὴ πυθοιδ ἡμῶν ἐπεὶ Σ χυπώζετι: 



Σφῖκεσ. 
᾿ Ἷ . δ᾿ ἤω, .ε Ἵ 

Αμυ ϊαοιδῥδπρονάπου φσ' οὐχρσ Αἰ μιωμισ' μδροδελδμωσᾷι 
. τὰ Δομνβοσο αμψιάσκωμῳ 
; Ἐινω φιλόκυβον αὐνηδν.Σωνὶδὰ ̓οὐδὰν λέμι- ὙΩΝ ὠλποίφοσών » 

αν" Μὰ Ν᾿ ἀλλ δ λλ ὧφ᾽ αὐ οῦ τὴρμ νόσον πυκβμούρῆ λαϑὼν κοὐ συκ οζφαύπη: 'οὰ ' 

Ξανιόνκ, οἷλα ̓ φλορλ ὅθ οὐῷ χ᾽ σα ἐκ κικ ον}. κόλαϑ. Αἰ λλὰ Φιλοιδώ- 
ἐμπεῖνα ἣν “Το 

δὴ “φησι σωσίαις πρὸσ' δορκύ κὸν. πρὸ μα ον 

ἕιμα; ὡνλοηόχην αὐ τόν! Σω οὐδα μῶςτ' ἐπεὶ “πὴ Φιλο δὲ ὅσας, “λδοιν Δι 

Α ντη)εχησῶμ δῥσρῶν 57. νόσος. Ὁ Ἀαϊιλίων ἱκαλένπεαϑῖς 

Ξαν.Νικόξρα τορδαῦφεσιν ὁσία μβωμίδασ', ἐϑρον δὲ ἀτβοιώιῳ αὐ 

Εἰ νον λ λοϑῦ τὴν αὐτὸν. Φιλόξενον . τοί λα 

Σω Μά δ κιώ ὦνι "κόρρατ' ̓οὐῶιλο 'ξενοσ᾽ φαύτη. 

Ἐπεὶ κα τουπσύγων γδν ὁ ὁγεῶι λδξενδς" δ γϑῳ "ζῶα Στοσ' ΚΑ 
[] ς 

Ξαν. ἃ γλωςῷ λυαρεῖτ "οὐ Ὁ ὁξῳ ρύσυτε τ σϑονς τ κ 

Εἰ δώπεθυμεῖτ ̓εἰδέμαμ, σηθιτι "ῶ. ΎΡΕΔΟΝ 

Φρα, σῶ » ἡδᾷ "ίω όσον 72 Λασοτου» Ο δερκύλος κωμϊκὸσ ὑπὸ 

Φιληλιᾷ οὐσ ἐφὴρ ὡς οὐδιᾶς αὐ ἰδῥ κοιτής. δύο δὲ ̓ὀσϊσωσίαι. εὖ 

Ε ἰρε τὶ τοῦ τοῦ τῶ δεκοζνοκαὶ Ξέμ εις τω πἰλοιερμαον 

Η νμὴ ̓ “ὶ τοῦ πρώ του καϑόφηται ξνλου Ἶ «ρῶν. ὧσ' μιυσὴς δ οἰκ ἔπτης 

Υ ᾿πνουδίδ ᾿ ρᾷ τῆς ς τὸς οὐδὲ πριαστῖ ἰλην Ὁ ἐππινῷ τέωὺ μύϑίω. σκαβ 

Η νδ οὖν κατα μύσενκὰν ἄχνίω, ὅμως ἐκέ! ξυνίδεσ. ἀποδόμεφ ΝῊΡ 
, τῖδος φυλὶ "σ΄. ᾧ,λο- 

Ονῦς πσέτατοίε πίρὼ νύϊετα “περὶ "τὴν κλεφύσραν" θύτέω αὐτόν. Φιλου τωι ἐν 
δὲν οἱ δεισιδαίμονεό. κο ὁ θύουσιν « ἀὰὼ τοῖσ' ϑεδισ' »ν»μίζοντεσ ἐΐω ΩΝ ἀρλαβᾶσ' ἰσεοϑιι. 

Ηἰ Φιλόξεδὸ νὴ, πρὸς ἐν ἀγαθὸν Ῥὀπν. ἢ .ὧπε ὁθιλό γον. ὃ δὲ ὡσ' κύριον ἀρασε. κϑὰ ) γοῦν ὃ ὁ Οιλ 

Ξῳ»9’ ἐϊκωμωδέϊ» ὡσ' πὸ ῥρμοσ. "ὔπλιο πόλεσιν. ἐς δώτις ϑέλφα Φιλ ὅξῳθ᾽ ἀκδο μείων. “ἡ Φ ρωώε 

“ὃς σαντύροισι} “Μὰ ἂν κν ὥν! κόρρατε. οὗ τῶσ' δγα λοσιδαω μομἑ αν μενον “ἢ πόχει Μ' μϑτωιγριαὶ 

Φιλοσεφουσ εἰς καυαχρὼ λβναδμννοντος, «Αλλωσ Φλυδοτειανπὴ τ  μωπίωφλναρξτεὸ ἄρητω 

ὴ « ἀπὸ μεν φοράς μὰ λεξήτων. ἀπὸ » τρφλύφῳ οἴζι καχλωζᾳν. «οὶ ἐκ του τουσὸν ἀφρὸν οἰπαΖ 

βαύφμ. δ. ὅμάρος. αὐὰ δ᾽ ἐφλυικαλὰ ἷ ξεθραι Φιλιλια φὴς αὐτὶ ἫΣ Φιλόδγκ Θ᾽. ἀπὸ το) μεγσουσν 

καςηρλου Φλυλιαίας: δ πῷ οὗ οὕ τω ἱια λέζτουι ,ἀσὸπορναἰ οίαινδνμυμορ δι ο᾽ ὑητοιδο “κὰν ὧν ΟΝ ἡλίῳβωλ 

λωϑ. ΗὟ μ᾿ πι Ἰ τοπρώτν. οὐμιθςδυύνρον. Ζῶ  ομάῖλαι ρνϑῦσιν. ἑλυόψτες ἡδεπϊρ) πρωώτουξυλ ου:- 

Οὐ δὲ πωιπείλίω. αὐτὶ τῶ οὐ "δὲ 6 ἐκ χυ. τ:θ. λυκὄφοναδι για δηρίςωσ' ἀπισϑίιον ὁλα χικάντι- : 

τινὲ δέ φασιν εὐ μαενῇτωπέτρ - "παασιίλίω φασί. Καὺ ἀχμανον λε"7 ἐβέγῦν ̓ῶρεί χὶ “Δΐ ὁ μηρ᾽ 

ὡς Δ. ̓αψεμθ, ἄχνασ' φορίᾳ ἱφὰς κατόλωασ. Πφὶ τίω κλιψυάέραν. αὐτὴ “τῷ πρὶ ων δας 

σήριογ. πλεψύδρα γερραιτερον πετρνρϑμον ὡς ὡ ᾧ ὑσῶρ ἔβαλον δ ὅδ δ ὧν ἄχρι Ὅλ 6 δπησ. κοὺ οὕς 

“τως  ἐπουνοντὰν ρ" ἦτο ῥα" τοῦτο δὲ ἐσποίουν διὰ τὸ Ἂ Φλνξῶν ὁ Ἂν λέγοντα κὶὰ ἐμσυδιϑάνα λλοισ' δὲ) 

: λοισιλίγάν: Ἱνατὸὰ ὼ ασονυαλεϑασ ὑβέλον. 

Β 1 



Ἱ οὐσ' ̓πτρόσ ξαυέλων. αὐτο δὲ 
γευδκαπέχοιον τὰσ ἡμφυσ 

οἱ δλύμα σοϑδ. ὅθ᾽ μεγάλῳ. βν 
το ἄμα Γοῳ μέσῳ. 

Νυμίωα. Δ γουμίωναν ἢ 

ὩΘ ὁ ὄχν, λιβανωπουᾷ οὐ" 

τιθονιβ τοῖς ἀγαλ ῥιασι 

Τὸν “υρι Ἀαϑδμ μένη ἡμέμννται 

ποῦν ὧφ “ρλεσιψ δὗσαιν 

ἍΙρι ὐτο πνριλο κα ποις 

δόμῳ, ἃ μα ἰυψίλ " εἶνε δὴν 

ὠκὺ ἀμορφθ, ὁφίμ. 

ἐπίγρα ον λοιάϑίω αὐοιτοὶ 

Ω καλών ὀνόματοι, οὕτως. 

ο ὁ δέιρακαλθ᾽" ἐγραφογ 

᾿᾿ εβἼολρις νϑὴον ϑυραισε «δι 

ὁπ; τυ χε ΚΟ οὗ τος φισιν,ὸς 

ἐρώντρκνμοῦ ἔγραψε, Ά ἫΝ 

μοσί (μαλόσ. ΚΚυμὸι καλἢ : 

κυμὸς καλῶι. εὐ τοῖσ κα 

δ᾽ 'σηιομιαντϑέ μὴ. δὲς τὸσ 

Μάφουσι κκαθγεσειν εἶνα μδο 

Δισϑονυσιν᾽ ἀςιὴ πλέηκα 

κι Φκτουῦφδι: κοὲ ἡ μιῶδεσ. 

αἰνωιερτὸλ. «Ἴ0. (ον τοῦτα 5Ὲ 

Κοιφυφαϑουσ: 

Ὑπὸ Τῶ δὲ “τὴν ψήφοιγί ΕΛΕΜ. ἀυϑέναι; ἸῸΝ, 

Του τοῦ; ξυμέχων ἴχ δακτύλων μαὐίος τοῦρν, 

ὦσαι λιδαμῳ τὸν ἐσγηιϑεὶσ' νγμομί ΓΕ 

Καὶ νὴ δῇ αν 1 ἐδ εέτον γ)ρα μμιέῥον 

Τὸν πυριλάμτρυ! ἐνθύρᾳ δῆμον καλὸρ,. 

Ϊ ὧν πὸ ρε ἔγραψα πλησίον κημὸν καλόσ' 

Τὸν ἀλεκβυόγαδίοὶ ἡ ἐφζασέρασ, ἔφυ, 

ὡς ὀψεαίρν αὐτὸν ἀνα πόπες Αϑρον: 

Παρὰ ἫΝ ὑ πευθώύων ἔχοντα χύματῶν ., 
ἐνμὺν ἐπρῶρ 'πηροὺ κέ βαγὰμ ἐμιβάδαιρ: 

Κάπειτ' ἐ κεἰσ' ἐέλϑῶν; πρϑκαθόσδει πρώμασίνυ.. 

ὡς σερλεπὸς προσερό αρος ὯΩ κέσρε Ἅ ἡ Χ 

Υταῦ λυ σκολΐα τᾶ, ἄσασι μῶν τὴν μαπκρὰμ, 

ὥςπερ με "τὴ ἐ βομβυλιδσεϊσέρ χα τοῦ ̓ Ὁ 

Υ πὸ τοῖσ ὅνυξικυρὸν ὑτοπουλαηαέμοσ: 

γέφων δὲ δείσοις μήδυθόν “ρτὶ, ΠΝ, 

ἵν ἐν δκαφήν, αὐγοαιλὸν σὰν ξέφει Κὰλὶ 

Τοικ τῶ λυφ. γουϑεον , μδινος δ᾽ α ἀεὶ; ᾿ 

Μάλλομ δγκάφει “οὔ τον ἦν φυλχήο δ; 

νὁν.ἀψεμγφρο. εν πὲ" 

βολὰ οὕτο. ὁμίμφυρᾷ ἴρλάλύκγοι φηε, ὃ τοῦ τοι αὐ ρασ κραύζοντι, ὃ οτι δ ραιδέωσ αὐνδοῖγο 
ΓΩ Α᾽ »ὐδὸ ρπηροῦ. λυκδῷ ρων ἀπὸαρίσον.ο: ὴ οὐγονποίντες δύ ἔτσι ὶ δῆσνα. Ἐμβοωδασιῶδοσ ἢ 

ὑποδματοσι διὰ ω Φιλοδυκαςὴσ' ὦ ὄγαμου " ἐκαϑφὐδειῷ κσὶν ἐντωβοή αὐστοῦ μυτοινὶ διεειπνΐσοι. ἀλ 

λ δϑθυδ αὐαΞοὺσ' ἀποφλβα πίξι “ ζυτήήσοισ τὰς ἐμβωδασ τοὺ πονεῖ μἌνθ’, ἀπε ἐρλεταιο τρλον 
κασμρίῳ κὐκαθόύδει. Πρω ἡπιέγνια αὐτὴ το πρὸ τοδέον το «κι ομμροῦ ἀπαιοῶν, ἀπόνυσοι ζ ἀυλ πίη ον 
Ὅρδκι "0Ψ}» "λυπεὸσλ,κογ χύλιόντι τοῖς πέβαισ πρύσπηρνυ μδιδ. Τ τὼ τίωμακραὶ ἰπροεΐρῇ), ὁ Ψ 

σὸ »»"η»ὐσ δικατεὶ σ οὐ “σινακ οιϊμλσοιν 'ϑὸς ΚΝ ρῳ ἀληλ ἡμμένας, ὁ-αῦτε καταλάμβαλοιον 

τινα τῷ τολμήματι, ἕλκν μαιξρανγρα μείω. ὁ-πύτεα-πυλύτοιε » δραλείαν. δεΐξησ, δύτεμοιξιφ ὡ 

ὁπῶς τοί λίπον Κ᾽ ἡ πιναλίμιον σιμιατικόν. “ον ἡ } ἐποίουν, μευ ῥ ἀπο λίψκιεισ “ας Ψ 'φους τὸς ἣ" 

πῇ ἢ ἰμἀλπιδι ὁ καὶ ἐω ρων τολρμιελαίναξς «πλέους ξγώρα ἤ ὃν τρλινυλιτίωμακ ραν. εἰ } τοὺσ' λόυ-' 
κὰσ »τίωξραχξίαν. ὁπεδὲ πολόουσ' Ἰισοιν αι ιν, ὁ διωνωνονίκα ὖ δ φένγων σ᾽ ἐν) πλείους αἷμίσ : 
ἍἌινανοι κατικθίψοτο. τ βομέυλιος. ζϑον μελιὶ ἥν μδμ οΙθΨ- ἡ ὅτι [ἱκρὸν “πὸ 4 Ὑαπεσλασμόνθη, 

πεπλμρωμδῥοσ, του ὀγνχασ ἵκκρον ὑπο χε ῥαηκασων. Ὑρώφυται, αὐαπηπσλασμονθ.. 
Αἰγαλὸμ ἐνδον ἔχων. ὡς ἕωὶ λζωουϊφνὺ φίφᾳοι ο!0ν, ἐγμισε πίω οἰκίαν ψήφων. Νουνεσε μόνε ο: 

“νὰ τὼ δυριαἰδον εν ϑϑενυβοίας. τοι "αὕτλυνου ϑεγυ μϑρος ἢ ἦρωσ. 



Σφῆζες: 

Μολλδϊσιμ ἐρκλείσομνερ, σ᾽ αὖ μιν δ ξέν 

ΟΥ̓ ἡ ἡὸς αὐτοῦ τὴν γόσον (αρέωσ' φε ρει» 

Καὶ πρῶτο μϑῳ λόγϑισι παραμυϑού μὰν ὁ, 
Αὐόπειϑεν οὐ ηὃν μὐφορένν Ὅι ὀωνιον". 

Μηδ' ἐξ ἐἔμωω ῥύραζ᾽ ὁδί δκ ἐπείϑετο» 

Εμέὰὰ ηὸμ εἰ σέλουνοὼ ᾿καθαξρε «οὗ μάλαι 

Μείαταῦτ' ̓ ἐκορυδαίνγεζ᾽ "δὶ αὐ τυ μπιέψῷ ν 

Α ἴξαν, ἐδκαζῳ ς ἐσ' ηὐ καάνϑν ἐμαισώμ. 

ὅτε σὲ ταῦ τοῦς τοῦ σ' τελετιίος οὐκ ̓ὠφελῴ, 
Διέπλώσω εἰς αὐτο. εἰ τασυλλαβὼν, 

Νύκτωρ κατίκλιψοι οὐὐὸν ἐς ἐσ λυπιον . 

δ᾽ λῥεφ αε Χνεφαλοῦ ἐζὴ ΤῊ ἢ κι γι λέδεν 
ἐντεῦϑεν, ἀκέτ οὐ γὸν ὀξεφρ εἰ μᾶμ- 

ὀνξ εὐ Ιδρα σοι δεοίτε τῶν ὑδροῤῥοιϊν, γ 

Καὶ ὀπτώνεἠμεις2' ὅσ᾽ (ὦ ὧν μῦμα, 

ἕνοβυύσει ἐϑως φαιοὶ οἰσί με ἀππριίς τώσει μᾶν 

ὀλὼ ὡς περεϊκολοιὸσ' μοῦ γα ““ΚΉ ἀλουδ᾽ 

Ἑνέκρουεν εἰσ’ ηὸμ πολου τ ̓ἐξάλλωτο: 
Ημέςς δὲ τίω οὐ λὴν αὗται σαν δηκ τυ οι 

Κα τοι συ τοίσειν τίσ ὁ ἐγκύκλω, φυλάδορϑρ. 

ΡΎΙ ὑὀμομοι μϑρ ερν 72, ὡλλοκλέων- 

Ναὶ μα Σ δγκ τῳ, δί 76γε τῷδι' Θδελυκλέων . 
ἔχων ἰρῥνύσύ ὉΦ ευαγμόσεμμακουσήμουσ: 

Βδι( ξανϑῤαιρὼ σῷ σ οι αθϑ δ τὶ; 

Φ αν μον Σ ὦ. 1} 5}1..Ξ αν. βδελυκλίων αὐ σοοτοῦι: 
Βδλειυσεριόρα μᾶτπιοισζρῶνταλεωσ διὺρ᾽ ἁπεροσ; 

ΟΣ πα τὴρ εἰσ τὸν ̓  πιὸν εἰσι λήλυϑε" 

Ν 

ἕμορυ ἐαύτιζε γῷς μανὸν 
τοδ κα πελριύμος σαϑθείου. 
αὐτὶ τοῦ ποὶ ἐδ ἰμορυβαῖσ 

πῶν ἐσποίᾳ αὐτῷ ̓ μυσήεια, 
ἐπίκαθαρμῳ τῆ μανὶ σὰ 

Εἰ σ' οὐ ἰμμωινὸν ἐμυπεσών. ΄ἷν 

"σ΄ εντῷ δγκαςηρί ̓  οὔ το 
’ ΓῚ 

λεγολόμοσ. σι δὲ ̓ . 4πὶ-- 
ἰ ράβυρος. ἱμωινὸς: τρίγονος 

μΐσις. "πελού μϑροσ' ον 55 

τὸ μινσήρια δῇ κο γυξαν 
τῶν, ππέρου δὲν αὐτὰ οὖμε 

χὰ (καί ον Υ̓ τόμηπειν", 
ῳ δρμενσιν ἐς ὁ δὲ κασήριον. 

Ε!σ ἀσιλιναποῦ. ἐκῷ ΩΝ 

ῥὲν ἐβινιὼ εὡς μοσρύται οι, ἐτ- 
κῷ ἔφερον: 

αὶ τρκι)ιλι δ. αὐτὶ 

- δἰμασιρίῳ ὁ ὃ κω ήν 

ἱμιγειλὶ γων, ἡ ϑύρα“το) 

οὐκαπηβίου. ἰ κι καγμε 

λωτίμκαλξοι κνεζδαῖος 

ὅτι σκὁτουσ' ἼΜΕ ΜΗ “ 

πῶ γγοομόμεσ ἡ ἡμέρας, ἀ- 

“ῆλθον «τῶ δγκασηρίῳ ὃ 
Εμ τεονούκ ἱπαῦσόρ. ἀπε 

[μεῖνε στοιχρύνπ μέ τού χαὶ 

Ἐξεφρόομόν. ἐβξεφίρομϑι. 
ὑδρορῥοῶρ. οἱ κδιλοιτὸ-- 

“ποι δυῶν χρᾷ 9 ὑσὼρ ὁ 

«βϑετοῦ. νεβεύσομθμ. 

ὑπληριΐσα μόν ἐφραξα μδρ 

ὅμηροι. νεμιαιτοδ' ἰσπεινρῖο 

διβιυσμένον. Ἰξ αιστικ πῶ 

πυρμῖν ἰἐφράξα μθρὰ ἐπὴν 
γύώσει μῶν. πτῖκ τῶστοι ὃ μὰ : σφίωφοτω. ὡς περ κολοιδρ, τοῖσ καὶ φϊρδοκῳ κολοιὸσ' ὦ τὸ ῦ ἰἀλλοισ ὃ ὀρνέοισ, “πη εν υσσι ποίη" 

“πωλορῚ ἵνᾳ τ αὐτοῦ ς ἄλλοιντο. Φιλοίολέων ͵δέςρσ᾽ ἐπι τῆ β φράσει “τῷ ῷ ἡψ ὃ ὄροῖε ἐδελυμιλέων. 
κι τ᾿ “πῶ 5! ; ὄνομα Φιλοκλέων. ἔχων Ῥόηρισ. αὐτιὰ ὡσὶσ' ἔδινα ἀντὶ δοτιμῆσ' φδαῖ ἐχέντιν σωυνήϑωσ' 
ἡ ὁ ἀφρνα ιοαπὸτο; ὀφρύσὶ ̓ φρύαῃμα (ἃ σεμνὸν, οὐτὰτο ὑπερήφανον. Κανδ' δέτε. ον ἀσπειλτι 
κὰ φοήεὐτίφνοιν. Εἰς ἣν ἐσπνόν. ἐπν ὃ ἀνριωσ' " ἐμκάμινοςἀγῴλοσι ἰσνοβϑ ῥύζαισιν αἰχεα; 
εἰμ». μὐδὺ μαγορξιν Φινσιν, τ᾿ κα ᾧ λαϑὼν αὐτοὺς ὁ Φιλοκίων θἰσῆλϑον. τοὺ εἰς γρύπεν ὑπίδυ. 



Δοοφθων Ἃ 

Μυςφλϑ.ἰιαταδθ. ὠρμῦσ. Καδμυς τρλγ ὅφτι; καταδεδωκ ὦ ὡς "δ. ̓ἄϑρᾷ 
Φοήᾷ τα ἱκὸ ὑσημίαν 

Καπὸ τῆς πυί λουνὺ γγβεἰδεσῶσ μὴ ̓κδλύσεταν» 
λίμνε. ̓Αλδ. “πρὸς Ἴν. λὲ 

Σὺ σὲ 783. ἡ βυρᾳ "Ν σηκφσο Οικέ. τῶντ ὦ ὖ δέασο το ξεν ὅτι ἀπρϑ μινῶν ἕοιιον ὁ 

γομώτο πετρϑοϑι, "δ ερόν Αναξ πότειθυνογί ποτ ἄρ ΕΥΥῚ “77}" ψοφεῖ." νὰ ὦ γᾺ 

νἀϑικρύφα.. ,Κατέτλ ὅυτος τίς ὦ σύφινκαπνὸς ἔτωγ' ᾿ἐξέρλοιιαν 
“πυΐλου. “ ὺ πύελοι» πρὸ 

"λασ γον έν ἊΣ Κανὸς φέρ, δ πέμοι ξύλου, Φιεσυχίνον:" 
πρὶρ δῦ ὑσὸρ ὑξέρχυϑε:" ΒδΩΝ οὸν σΥ, ̓δσπερν ἐδ) λει τοιηοσ καπνώνο" 

ἄλλος. ὁ πύελος ἔχει πρὸ- Ατὸρ οὐκ ἐσεῤῥηήσεθςγενπρδ᾽ ϑ'δπηλία:. ᾿ 
"λίω, δὴ: ἀπολουόμδνοι, Δύου. πώλινιφερέπσαμοιϑῶσοι κοῦ; ἐύμονν 
ἐκλέουσι ὺ ϑφμιέν. ποίζει 

ἕν τιῦϑοι νιῶζητε τίν α ἄλλημ Μμηχαρίκζν δὲ, κοὺ τοντο ὡς ἐπὶ μιν, 

Κάπν». ἑμωα πνοδ χε ἔοι δὲ, Α πὰρ ἀθλιός ὀμῶσ ἑσεροσ ἀδεὶσ αὐέρο.. 

σωλυγοειδὲσ, ἐαι δ μάν ν ὄς τι παηρῦς! νὴ κα πνί χκεκλήσομαν 
γϑρίων. δ),οὺ ὁκασνὸς ἴω ,5 ὁ,.- 

σιν-ῶς οὗ το Φιλοκλίωνος δ πῖξ τὴνθύρ αν ὧϑ εἰνσήεζε γεν σρόδρα .. 

περω δε δαζεῆσ ὕβελ. Ὁ Ευκ ἀναρικιῖς κἀγὼ Ὁ ἐνταῦθ᾽ ἐρλομαα: ἤο 
ὦν ὁ κτύαν πρνήσσμπο, ξ Καὶ τῆς ΜΗ τοκλέϊδον ἐπηβελον κοῖς “χῶ μολλοῦ 

τό φασι. ποιῦτοι δὲ ποίντω; Φύλα ἢ εϑ᾽ ὅσωσ μὲ τὠὶ βεέλανὸμ ἐκκηρῶξε τόρ: 
κωμεκ αὐ, τον, ἥλοίυυ λί- 

ριν: Συίείνῳ. Ὁπαρὶ οἱ δ). Φι ΤΙ 4» ἀσυύαδὲ ἐκφρήσεν. "ὦ μιαρωτοτε: 

ματοὶ )Ὀιμύτα ποι. ὐδπ δί κασονμ ἀλλ᾽ ἐκ ̓Φίξετοι δρακονπίδως.: 

ρων. ἱκα πνοηὸν γῇ σύ ΒδΩΣ ὃ δὲ ργυρβαρέων αὖ φέρῃς δΎΡᾧ ϑεός: 
κῶνον ἔνλογ. ἐδ δι ὃ εἰς ξβ' ' 

συκίνων ξύλων καππγὸσ' »δριμύτοα τοσ. ̓καρικοπέλην ̓φιὸν ἐνπροβλέματι, Οὐκέ ἐσιῤῥήσεις (- 

ὧσ' αν τῷ καπνρῇ Φιοὶν, οὐκ. ἀσελδύσε μεπὸὶ φιορᾶσ.. Ποϑωἠτηλία. πῇ καπνῃ βουλῆς {τ} 

φϑγαι πῶμα πίω τιλίαν τηλία δὲ, σανὶς ἐαϑβαιὲ "ἐν Ἡ τοὶ ἐἄλφετοι εὐπῇν ἀγορᾷ ἐπαϊπρ σον: ἑ 

Φέ, ρξιπαναθῶσοι ῶ ἐύλον: οἷ; , Ὧρ πατρὶ τοῦτο λέγε. «ἀλλὰ τῇ" καπνῃ. ." πρὸ τἰὠταλι αὶ ἡναὶω ὟΝ 

δ. ἢ αὐτῇ ἔὐλον εἰσ' βαβοσ, διὰ τὸς τὸ πρὸς μηχρινείσ'. Ἐν τωῖϑη. νῷ. ἀποκ λέσνις τίῳ δίζο- 

ἂρ τὸ μιλϑμυνίῆναι αὐτὸν ἀσελθέν ταιῦτοῖ Φησι. Ογτις παοσι νὼ ππΝν Ἰοὺ» ἣν ὑπικλυδμδρον 

οἰνόν φασί τινε κἀπνίαν λι ἰ γιόϑει. ἐνὴ τοῖσ' “περὶ πρατίνον δγ ὡραςτοοὶ “ἡ Ὁ ἀπόθυτον ΤᾺ “πύλῃ 

δ "δι ἐκ φαντίδεν καιπνεαω καλοῦσιν. Αλλλως. Αμα κ ἴρ καπνῷ ἐἰμακέναι αὐσόν: δα ϑῆ. 

μα “πνὸσ' ἐγ. ἁμα δὲ κοὰ κὐπνν ὦδὸς ἀμί λου ξη ροταγρ κὐὰ 4. μιύπουηον αἶνον “πριουσησ. ὁμοίως. 

αν “πο ἧντα δάκρυα. πϑὸς ὴ καπνδαν διψὸν  βεμυβοντα τῆς τα λίας ἡνεοϑυί Φασι.- θ. ΘΗ 

“να ἡ ᾿ ἄμπελοσ. ἔμ τρωζεται, . αὐτῇ "τῶ ὃν μο χλὸν φύλαῆε. ϑπατσ' μὴ ὁ κλέθρορ Φαγὺν 

ὑβέλθι. Βάλανον. ὃν μοχλόν. [νρ ὡ δὲ ὃ Τὸ ἐς δὲν μοχλὸν σιδάριον. ὁκαλοῦμϑρ μάαμον δι βαΐ 

ρει τοὶ μάγγαναι τῆσ' κλοσῶσεως, καὶ βεβαλάνωται ἀντὶ το κείελάσω τωι. "νὴ βαλανάγρᾶ Ἢ 

λὲς ́ σι ρὰ Υ̓ ἀγρδϑᾳμ “σίὼ βείλαψων. Δ ρδικομτίδησ. “πορυρὸς οὔγος ΑΝ ταλέσοιες ματαισκ αισ' 

ἐνελόμϑροσ. ὡσ' ταλάτων σιζφυτοῶσ. καλλίφραιγσ' ἢ εδα τ “ἡ λ Φεη διρ, ὦ μὴ ὁμώψυμος. ἴσι ὲ οὕτος . 

δ πιρ, Τὰ λ ψήφισμα περὶ ὀλιγιρλίασ' γράψας: ὡδ ἀρισοπίλησ' οὐ πολιτείκσ'. ᾿ 

Οδὲ 



ΣφΦηκεδ. 

᾿Μαντιυομδμ' ᾧμι ὄχησεμ ἐνδελφοῖ οις γετὶ, 
ΕῚ ᾿Ν τοὶρ Τὶς ἰκφυτμμ ἀπρσις λίνον “ποτὲ 

Φιὰ Ἴρ λον οὐγέβοππανε, τον, μαρτεῦ μαηοσ'. 
ἦ 

ΠῚ αὐπηβολοῦσ᾽ ἐκ ε ρἐμειμὴ ἡ διαῤῥαγώ. 

ΒδιυΜὰ τὸρ ἡρσε οι Ολλοκχ λέων ὁδά γρ Τί γ.» 

: Φ,'δΔιαξωξς δίκα Ῥίνυντ ὁδδὲξ Ὁ δκτυομ ᾿ 

ΒΛ οἱονΦ (ς ! δ μα κίρυρν.Β δειρυχ πὰ 

Α͂ λλοῦκ, ἔχεισ ὁδὸν ντχστῷ μο!μκοιδιείλου 8σ'. 

Ρῶ: αὐσ' ἀπεκτοίνου μι υαὼς δυτεξίφος ̓ 
ὅπως τοάχισ' δ πιναῖκι ΘΕ ΜῸ σικόμ 

Βλι. ̓Ανθρωτρσ οὐ τος μέχι 1) 1 εἴρασειε. καϊκῦγο 

Φ,.Μὲ τὸν Ὡ οὐδῶτ'᾽ αλλ ἀτοδυῶϑὴ ρύλομο. 

Τὸν ὄνον ἄγων αὐ σις" καρϑη λοι: 

Νύμαμι αν δὅξν"Β δε: ὁκῦν καὐγς αὐ 
Ανοὸν ἀτρϑι ω δώτ᾽ αὖ. Φι ιἀχὼσ περ ἐγώ. 

ΒδεΜὰ δ᾽ ἀλν εἴ μάμον εἰ λλοὲ "ὸν ὄψον ἐξαγο 

ὧ, Οιαν προφασιν καϑάκεμ ὡς εἐρωμικώς, 

ἵνα ϑχ. ον ἐκ πέμ ψ4ασ- Βδειαλλ ύκ ἴασου σιν» 
Ταύταγ' δ) δ 7} νϑόμιων τον δ ου" 
ΑΔ εἰσιώρ μοι Ὃν ὄνον ἐξάγειν δοκῶ - 

ὀπωσαὺ ὁγέρων μὴ δε πορακύψν πάλιμ: 
Κανϑων.Τί [ κλαλφς ὅτι σεηρασει τήμερον» 
Βαδζε 9δη1ον. "7ς ἡ σέμᾳ «εἰμὴ φερε, 

δυωσέα γινοε. Οἰκε: .αἰλλ μοὶ μοὶ δγα φέρφ 

Κάτωγε του Ἐν τιν υππσοδεδιυκότα. 

Τίσ ἔτ᾽ αὐθρωπ᾽ ἐτων' Φιμουὸς μὴ δϑα, » 

δα δ[ιψνον μῷ πίλιν 
διὰ “ὁ δ Ίνον, Φαίνυτοι 

ενώ περὶ τίὼ καπνοῦ χον 

᾿Αλλυῦκ᾽ ἐλεῖσ ὁδὸν πουσ΄. ἔσται 

ξονι ἐπεὶ ρων ἰώ .ὁ δὲ ρον 

τεσ’, ἀπρδάδλοισι τοὺσ' ὃ ́ 

δόντας. 

ὙΤ μυπικὀνηκαυταδεκφικῦν 

. ὅπου πίω μακραν γθρᾶσ 

συ(ν“Τέσ' ἱκατεδθιιαζον" , ̓τίωὼ 

μικραὶ κοὺ ἀαίλνεν. Α΄ πὸ 

δοσϑοι. πωλῆσαι. 

ΚΚανϑηλιοις: ὃ ὀνοισ' μεργίλοισ. 

Ξ: ψοφῶν. εὅτι ἐν βαβυλῶνι 

δ, ἡ Φοίνικεσ οὐμέτον ; “λε 

δριαῖοι ἰὼ μέγϑος νον ́ 

στο. δι "δὲ ππεζόλϑμοι κατα 

φους αὐῳ ἀξλάκοζα ὡνπῷ 

ὄμοι καβήλι 6}. κῷ πολύ- 

διυσιὲ ὧν γουδ. τοῖσ' ἐπδεδε 

μίνοισ Φ9 ρτοισ' πὸ καυϑῆ 

λια λαξένηπουσ ἐκ “γ᾽ ὅσας 

ὅϑεν, προϑέσϑρωι πρὸ αὐτῶν 

ἐκέλδυσε τοὺς πεζούσ. οὔ 

Ῥροῤδῥου “ὐϑὰ ἴδε πειρὰ 

ππείψτοισ' γέρακασ ἀσῴα 

λές τον δοΐύϑιω πούθλῃ 

μα: Νου μων α γαιρ ὄξιν. 

1ϑυσ [ὦ ἀϑήνμσιρ οὐ ψσυμᾳ 

υἷα πιπτάσκειν. 

Ὑ ὃν ὄνον 3... πρὸσ' Ἂν οκν 

τὴν Φιί 

Αλλοῦκ᾽ ἑαστσιν᾽ οὐ[ε᾽ ἔσυχᾳ. 
πωρὰ τῶ παροιμίαν. "αὖ 

τι ἐϑδὴ " μἀριρϑοσ' οὐδὶ ἐμ ΙΝ 
αππτισεν: ἐλέχηὴ ἐσπὶ πείρᾳ ἰκαϑιέντων ἃ ἐδ θαξροι μιτοὶ φαίνειν δὲ πατυρχαι νόντων ἐχθύος τί 
υἦσ. Κι αὐϑων ἡ ὑλάες. ὡς βαρυῤδῥε 1 ὁΝΆ: ἴφε ἐρε ὲ ὃν ὕροντα ὑπὶιρεμαϑεῤτα λῶ ρα "Δ μί 
ψκεσιν "Το ὀδυωϊωςὶ ἐπὶ τῶ κριοῦ Φι ρολάψου ἐφῶτε δα δρῖσαι τὸν κύκλωποοῦ κὴ τὸ πρύβατω 

- “5, “τῷ ασηλιύου ἐφαπηῇὸ ὁμή αὐ τὴς ῥάχεως πρὶ ὙΝ δ ϑύρᾳ “τοὶ ασηλαλε μα ϑή μ᾿ ὑνα μὴ λων. 
ϑὼν ἄλλοι ΤΩ ΩΡ ὁ ὀδυσεώ. αῦτο δὲ λαθὼν ὑποίησεν ὃ πρωρ. δι ὁ πρὸσ δαρψύμϑμον ὸν νον Φιε 
ΙΝ. Οὐτίσ Τ' "δ᾽ δ. ὅτι ϑ ὁ οδνοσενς οὔτισ' “πιὰ ρὕμήρφ. ἐκαλῶτη: 



ὰ; 

Απόδρασιπαίδον. πέσλακε Β διόυτον σὺ κώς. τές Φ “1 ἰϑακοςοἰη ὅρασι “202 ἰδοὺ: 
. ὄνομα ἀπὸ “Τοῦ ἀποόρά 

ν 
σριι πὶ ἀπὸ φνυλῖς κἀπὸ Βδιε. υτσ: μα “τὸν σ᾽ οὔτι Π λοι ρησῶνγ' ἔσελν. 

λψέους φάσκων. Ὑφελκε ϑ ον αὐ ὦ ἡ μιαιρῶ “Τοι"Τῦσ- 

ἵνλδλλυτων "φαίνεταίμοι ἐδ ἵν ᾿ὑποδέδωκεν' ὡςτ ἔμοιγ ̓ἰμδοίλλωτοβ 
μὴ θναι πώλῳ κλητῆρος: Ο μοι τοῦσ' κΑυτὴ βοσ' εἶνου; “ώλί ῳ" 

Α΄ Δλωσ΄. 

ΟἹ γωὴ τεῶλοι, ὑποδύφονο Φ, Εν αὐ μὲ οἰ σαθ Ἰσυλον, μα λοϑμαϑα: 
έν ἀ τνὴ πρθλυϑ Βδο- Περὶ που Πιμαψ γε μδῶτα: Φι περὶ ὃνῃ σκ!ᾶς» 

. Πωλ ῳ. αὐτί φόνου αὶ Β δ, 'Ρονηρὸς Θ ποῤῥωτέλνης μϑὰ παράβολος: 

ἡμιόνου, κλυτῆροσ ὦπε: Φ,- Ἐγὼ τρμηρὸς, οὐ μὰ σ᾽ ἀλλ οὐκ οἰ σὺ 
“πώλῳ ὑποκριςικῶσ'. κλη 

τῆρισ δὶ οἱ καλοῦτεσ' ἐν’ Νῦν μῦμτ᾽ ἰρισον"λλ᾽ ἴσως ὅταν φαγις 
ΝΣ δε μαφήριον «τούν»τοισ' . 

σημούμᾳ δὲ ἡλέξις κὶ χὸν 

μαῤτυραι . Περὶ: ὅνγου 

σικιᾶσ. περροιμία ὀβ)ν᾽ Ἰδν 

( περὶ μεδεμός ἴοι ω ἐπε δ πὰ αὐόνυτοι ̓Φιλορεικοιώπωμ- ἰὼ με πήρεγαε οὗ ὁπρεσβύτει. 
ἴς: δὲ ἀπὸ γιατ οὐτίας. Φασίποτες οὐ ἀλάναις τινὰ δαιϑέρπα ὀρμλείρον, μιν ὀϑεόσοιοϑοε εσνον ἐκὶ 

Ὧο᾽ τὰ φορτία ἐασοέσοι μόψομ ὑπαὶ ποὶ μέγα ρα: οὐδ οὕ τῷ δύβαν αὐτοὶ σ΄ οἰ τιθέντες τοὶ φορηία, 

ὥφόνο. μεσημβρίας δὲ γι, ομδμνσ', κὸ ὅν ὑπὸ κυα καυμάτων σφούρυσ αὐτὸ σ' ἐπικεμβμω ν, 
ον ὑχούρίσπεοντια μάν καθῶλε Το ἀφο ρπα ἀπὸ τῷ ὁνοῦ ὁ δεασότησ' αὐτῶ, ὦ δῃ αὐτῶν ἑαυ- 

τῷ σκιαν ἐποι ἐσέ. πρὸ ὃ ὁ μαλῤ ϑρος ὁ ὀμηλούτης Ἢ λυ) ὁνὺν μεμιϑωκίνοιι ἐπὶ τῷ ὥ Φορτία φο 

ρξν, οὐσκιαν ἡ πειρίξᾳμ. ὁ δ᾿ ἐλεχμεμι δϑύδαϑου, ὅπῶσ' αὐ ὡς ξούλοι» λῶν». ἐκ δὲ ταύτης τῆς Οἱ 

Δονεμκ ας ἜΠΗ οὔ σησ', ἐσ δε ια Ξήρια ἰματενέχρνσερ οϑὲμ ἡ πὸ ῥομία: τὴσ' δὲ ποι ῥομιίας μὲ 

βιυη τοῦ κοὺ μϑμανροσ εν τῷ ἐγχε τθ4 60 ῳ" λέγοισι δὲ ὅτι διμοιϑϑέρης ὁ ῥίτωρ αππρλογονμϑροσ' ὑπίρ 

τινόσκ ἐγδυνθυοντοσ' οὐίω αϑελοίϑῥων Ρ Ῥ δείκαι σὧν 6, Θπέν. ἀϊιασουτεῶ αὐρεσ' δγηγήματοσ' τερπνοῦ. 
ἀνε [ σίκ οσ' ποτὲ ὄνον ἐβι ὁϑωσττο, ἀϑήνηϑε μι (γαράδι. ἐν σημξ ρίασ' δὲ ἰμαιποολα βουσια θῇ 

λύσας τὸν ,ϑμον ὑπῆλθε τίω. σι αν τα ἥνου. ἔίι ξαλλό κῦρος δὲ ὑπὸ “τῷ ὀψελάίτου πρὸς βίαν, ὅν ε 

Φίριτ μυμιϑωκέναι ». πίω σκιαὐ λέγφν. αὐτιλέγονηρσ' δὲ τῷ ὀγηλάτον: κὰ Φιίσκοντοσ, Ἂν 

ὀμὸν μαυμι ὁϑωίοίμαι, ἐσ’ διμαφίριον οἰσῆλθον ἀμφότεροι. ὁ εἰ σσὼν δὲ χοίτω ὁ ὁ διμοϑιρησ᾽ κατίβαι 

δον ἐκ “τοῦ βέματοσ. ̓  ἰομύτων δὲ ἢ δικαφῶν τὴς δέμας “ὁ πέλος μαρᾶν, “55 αὐαβιεὶς “λιν 

ἐπὶ Ἴ βύματοσ, ὑπὲρ μϑν ὁνεσι ᾶσ ἀκούτμ ὼ ὁ αὐδρεσ ἐπιϑυμῶπε αὐδρώπον δ ἰεινδωιυθύον 4 

τοσὑπὶρ Ὑυχθ χϑς ου » δὲ τῆς Φυνήσ' ανὲ ἰχεϑε, ἀλλοιδὲ λίμυσιν ὅτι ἀθήνηθον εἰς Δλφοὺσ ὃν ὄνον ὑμια 

ὁϑώσοιτο' δον Φασὶ κοὴ εὐ τὸσ ὃ ὁ δεμοϑίνς περὶ τἰσὲ ἐν Αλφο σκ ιᾶσ' φησι. "οὐ δ πλάτων δὲ κοὺ 
ἀλλο πολλοὶ κρὼ ἀρχίπου, δὲ ἐν δα γηνερὶ ὄνου δηαά ) τῆ! χοῦ δὲ ε ἐπὶ “πρὶ μαϑενὸσ' 

λρισίμου ̓ἀὐμλῤ μον ἐϑῥων. Πόῤῥω τέχυνσ' ανπὶ ἕζι οὐκ ἀπὸ πέγνησ' τινὸς πονηρὺσ ὃ. οὐσιἀ σα 

μυλύτασ. ἀλλα φύσει. “ποιραξολοσ δὲ αὐτὶ τὸ οὐγφῆσιοσ. Οτανφνδὶ τραφῆσ, νπὶμοῦ ὑπ: 

γείσφιον. ἀπὸ μέρουσ' δὲ τίὼ βοφίω παλῶσ' "λέγᾷ' " ὅτι ὄνουσ ἐφωγν εὖ ἀϑήνρομσ᾽ κοὺ πύσμι “ 

εϑοὺσ' λαμέαϑομτες ὁ δκαροὶ, ὠνοιίτο τὸ ὑπογίσρια. «λόπει δὲ ἡ ππρῦρα. ἐπριρὰ γίρονποσ ἦ "δ, 

ἀφοῦ, ὧον ἐκ τῆσ' ἡ μετέρα; ασουδδεσ' δι. Τέγψησ᾽. 

Αἐοισοφαύουσ: 



Σ φῆκεσ, 

Υποτορριον, γί ἐροντοσ ἡ} λικιφηκοῦ 

ΒΑ ὥϑει “τῦν ὃν ομ μρὼ συυυ στὸν, ἐσ' τίρ οἰκί ανοὺ 

φιῷ ὁξω δ κανοῦ, κρὰ κ᾿) ἕων ἀμιώ στή Ὁ 
ΒΔ. ἔνδον κύκραλθι οὶ ἐύρας κεικλφρμεένης . 

ὯΝ σὺ πολλοὺς Ῥ λίϑων πρὸσ πίω ϑύραν͵ 

Καὶ τὴν βάλαν ϑν ἐμαῦλε σίέλιν εἰς ηὖϑ μολλὸν 

Καὶ τὴ δοκῷ προρθεὶσ “τὸν δλμον"τὸν μάλα 

Αἰνύσεισ' πὴ προσ κὐλι(γ. εΟικοώ μοιδει λομοσι 

Πόθεν “πότ᾿ ιμσέπτω κέμοι τὸ δὼ Λιορ 

ὁ, ἴσωσ αὔωϑορ μῦς ἐνέ βα λέσοι ποθέν - 

ὧι "Μῦς οὐμοὶ. “4 ἐλ ὑνρδυόμενοστισ, οὐγοὶ, 

Υ πὸ κεραμὶ δῶν κ ἡλιασὴσ ὀροῶμας 
ὁ όιεμοι κα κοδοοίμων, «ουϑὺσ αὐδρ γάτνε Τοίο 

Ε- “71: ἡσῷ τοιίε του τοῦ ᾿φζμον» δύ ατυον 

Σ χισυύ. πάλιν σου μὴ δι᾽ ὁ μοικρεϊδον ἦν, 

Τιρέν σε ιωνίω͵ αὐ γ, τούρυ 77.) ποοτρῦσ- 

ὁ ἄγενω ἐπε,ϑὰ Ῥυ τον! ὶ συσυδέκα κᾶν, 

Κοὐύκ ἔι9᾽ ὑπώ; δγαδιοὺσ' αὐ ἡμᾶσ {τι λαθοι, 

Τί οὐκεἰ σεκοιμήϑημδρ ὅσον ὅσον εἠ λίω 

ΒδΑν ὦ “πόνη β Μξουσὶν ὀλή γὸν ὕσερομ. 

ὁ, σον κα οή πσαρακαλοῦν τεσ που τομὶ- 

Ὑοχὶ Θριον: ἱπὸ πωλάριορ ᾿ 

ἐμεμῶτοι ἐπα! ΧΟ τῷ, ,Ἱ ὑπεγὸ 

ΞΡιῸρ πρὸς το ὅγε ̓χεόντι ὴ “εἷς 

ὀνόοι:. "αὐτὴ πο ὠπῶν ὑπηγόίορι 

ον Ὄνου Ὰ Ἐ ροὺς ἔχε εὐ ὥψοι! ἄριπ- 

ξίνμι ΒΡ Εἰ Βν μὰ νὰ ᾧ μεῦδας 

ἐπεὶ δγκαςήα ἔδιν. ὅτ τέρον- 
τοσ' ἡλιάς: ἰοὺ αὐτὶ “τοῦ ὕμου.- 

(Ἰοὺ ὴν ὄνον: ὁ πρώσιν πρὸς 

: ἐἰκ ἐενοὺ δὴ δαύτερ' πρὸς ἣν 

ποτὶ ἐραιάθοσι αυτ- Καὐκ λέων. 

ἐπεὶ δικῷ κλέωρ μεόϑυνρ “πρὶ 

ζ4ν »ὶς δ) καςοῶς. Ωρο σὺ πολ 

λούς. ᾿γοψ ἐσαίϑεσ' λίϑουσ' ἐπὶ 

τίω θύραν ἵνα μὲ δὐκόλα αὐοῖ 

γι". Καὶ τι ξάλανο Γ' τί σ' 

“ὸν μολχλὸμ βάλανον εἸμέαλε 

ἐσ' ἡ πῆρα. δαλονότι, ἰιλῶσον 

ἴδ κλοσίῳ. Καὶ τῇ δυκῷ. 
ἐ Αξαλῶν κελόνα τίωδοκ ὃν τὸν 

τίει τὸν αὐνν βάτινι πεὺς τίὼ 

θύραν. αὐτῇ πῇ ἢ δὲ ει σὸν Ὁλ 

μον. κασοὶ φύσιν δὲ ἰωυυ ΠΑΝ 

ἐμπεῖν, καὶ τί, δοικὸν προιϑεὶσ΄. 

Π 09 τευ λιε. δϊκῶπε βαίσοι σιν 

ἐ λλὰ ἰνλι ες. δῃ λῶν ὁ μύγ ι(θ0σ' 

{ολμοὶ ὃν φρισιϊιατο πρὸς τῇ' 

ἀρ Χ" Τὸ) αὐντιβάγρυπροςϑῶνε. 

." ξώλι ὃν: ἡβῶλοσ ὅπκορι 

σικῶς, ἐν ὁσρδὲ ἵλκο ἐκ τῆσ' φέπισ᾽ ἔσαεσε κι υτοῦ τον δ μικρὸσ' λίφοσ. Οροφίασ. αὐτὶ “τὸ ὀπεῖν 
μὺς ὁ ὁροφίας. λίγον το μὺ; ὀροίᾷδίο κϑὰ ὀφᾳσ δ! περὶ τοὶς ροφαὶσ διάγοντες ὦ παύπωσ κώτα Γ 

γντες. Σ τρουϑῆσ' αὐ γγεται. ἐπειδα αὐὐα τη σἱ ᾷ, δγρων τοῦτο Φκσιν δ οὶ ἰκύτες. 

Σοῦ αν. αποσυξοῦσιδν ἤροντο ᾧ ως ς σρουθὸν. ὧσ' ̓θωϑοῖ μδρ ηδὲ ὄρνεα συβεν. Σ κιώνίω. "Φιλόχορος 

ἐπὶ ἰσαίρχον Φεδὶν, πρὸ ἐνιαυῃν 6 γασίδαν ἀ-ποσῆσον ής ὡρνῆσ Ὁ ἀθενοίέο ". ἀϑηγαίουσ' δὲ Φασι 

λ τριῖροσ πρότερον αἰμήα μας σα ὑγίω περιτειλέσειι. ὑσερον “ἢ μαιθόνποι δ΄ ἀποσῆμεῖν αὐδῇ 

“ποτέϊλαι 5ρκὺν κϑὰ “πϑλιορκῆσο καὶ ἀπυτειλίσσοι αὖϑισ ὡς ὁ πρότερον ἔςι δὲ ρείον ὑρδικισ' 

πολέμιον ἀϑεηναίον, ἐφρούρουν ὑπιφκῶσ. ἰὼ πολιορκήσαντες ἀπετείλισαν: ᾿Ανὴ Ἴτούτον, αὐ 

“13 πατρὸς γύρον: να ὁ οἰκ ἔτης λέγον περιτο στα βὸςγ8 ἐδελυκλέωρ' εν είλαμ. δ᾽ σημικήνε, 

“δέλάχετον. και! ΩΝ λνομιυσμοἰτιόντι ἐλάλισο. Αλλῶ ηἰνεροιεαρὸς Ἰποκέτως διῶ πἦμηροι. 
Ῥ χραίεαλοῦτες “ν τον! «αὐτὶ τὸ ἐκκαλοῦες. οὐχὸσ ἐγπῇῇ σιννϑεῖᾳ, ἐπὶ ἀξιοῦ. "οὗτο δέφυσιν 

δυϊιμίρως θουλό μϑμος Τίω ἐισυδὸν “Τῦ χοροῦ πο σον να. γοΐ φιλοδήκων αὐοϊρῷν δ σμνέφηκ ον. 



Α͂ ρβχϑόμελι σισδνοζόρωωνι χὶ 

ει μροιρς, παρα οι μέλι Ὁ-π 

ἐὰ ἰθὶν ὁδὺ ἡ τὰ μἷλι "(Δ 

τέὼ σισῶνα - ὃν φρύνι- 

2 }' καὶ τὰ ἐρατῶ ἔμιον. 

δον αῤχϑα μέλε φρυνγον 

ἐρατὰ μὴ ἡδέα. καϑυύπῷ 

μέλιπιριέχεντα Υ̓ τὴσ σί 

σνοσ ὅγομα: Φρυχοσ' δὲ 
ὑμθε τραγυδ, οἱσ' “πϑι κ 

τίσ. ὅσ᾽ ἔγρα ἐκ κοῆς τα Φο: 

γ) δστώσ'. ' ὦ μέμνυτοι σισ 

ν]ων. τὼ δὲ μέλῃ ὅσπε δγὰ 

σία σλυμϑ τητῶ “τὴ “ποινὴ 

τοῦ- Αἰλλωσ. 

Οτιδεῦγόμα τοσ ἰὦ ἱμαϑόλου 

ἐν ὁφριώινχοσ' ἐπὶ μελο- 

“ποι. μαλισοι δὲ “Τὸ ἐκ 

Φοινιοσῶν αὐτοῦ. “ὁ χοὺ σι" 

σθῦνοσ' προλιστοῦσου ὃν νά 
ἐν . ἢ σισῶνι οΝ ἄςξυλι ποῦ 

στί. πρπρίμται δὲ ἡλύδισ, 

"αιρὰ “δαβχέιον: κοὸ μέ 

Ἅοσ' - κοὺ “ὁ σιδῶν, κοὸ ω 

Φρυιγοσ. ΒΡ ἐραν. «ρι 

»᾿ ρχς δέ ΨΨ' πγὰν ἡαϑρα, 

οἱ πὸ "τοῦ μὖλι. νὰ τῷ σισῶ 

γοσ. 5 “τὸ Φρυϊγονῶ “τοῦ 

Η ρα τὸν. ὥμοιομ σφίειᾷ 

αὐτὶ "Το σφικώδεισ ἐσὲ θι 

Αριςοφαὺ ους 

Τὸν πρᾶν ὁ κί ἡ λέγφροἐλλὰν γώ ὀρθρϑι βαθωνι. 

Βδε Νὰ Ἣν “ ἴχ γοιῶ αὐεφή κασίγέ» 

ὡσ' ἮΝ μέσων γυκτῶν πὸ ρακαιλῦμτες μαέ. 

Λύχνυσὶ ἐ χον τίς, κα μιψυφίζομτις μέλῃ, 
Α͂ ᾿βλρόομε Ἀῳυσοω γέφιω! .ϑ 'ρατον ι 
Οισ ἐκκα λῖν τοι ττσύομ. οι κειζακῦμ ἣν δέ͵ ̓ 

Η͂ δαγότ' αὐ ποὺς τοῖς Αἱ 90: ς βαλλήσο δ. 
Βδο Αι ̓ὥπέμηρε: ἢ άνοσ ὄν γισ ὀρεήσῃ 

Τὸ τῶν γερόντων ει διίμοιϑμ ἡνω: ᾷ. 

ρυσι κα κέγηρον εἰ Τῆσ' ὀσριύοσ' 

Οξυ γοχον.ᾧ κενσούσι. «πρὸ ἐπ κν. "τισ' 

Πησδῶ σρικοὼ βα λλῦσιν ὦσσιρ Φεα λοι. 

ὁικοΜὴ Φρομγίσης ἐσ περ ἐγὼ λίϑουσ ἔχω» 

Πολλῶν δυκοι ςῶν σζῥηκι οἱν δγοι σάς «σῷ 

ΣΤΡΟΦΗΣΤΙΧΩΝΙΗΗ,. 

Χο. Χωρϑ' "προβαν ἐόῥω μϑμωτ ὦ κω μὶ Ια ραδϊ4ς' 
Μοὶ Τὸν ὲ ̓οὐρδιηοιπροῖόε,, οἱ 49. ἑμ κιώ εἰοτ- 

Νυνὶ δὲ κρϑῆον ὕδήσου λαοὶ γείδας δαδίξεν. 

ὥφυ μδδῶ βε (κόνϑυ λί. βελγήσεσυν δκαρῶμ. 

ξυωγίδας ἀρ ᾿ὕξεσπσοῦ, νταῦϑ' Ἰχέροσ ὀφλυός - 
Ράριϑ᾽ ὀλοιγόν᾽ Α, οἱ τουππτοοὶ τοὶ Ἰτοῦή. τοὶ ππηγοζα οί ξ 

Ηρης ἐκ εἴνην ἡνίκ ̓ ἐνβυζανγίφξυμθμαν, 
Φ ρυρῦντ ὠπῶ σύ. κατα πέρα παγὼτ' ὁ γύκ7ω Ῥ' 

μεν Ῥωδεισ ἐνοόματι δ᾿ 

σφηκῶμ ἀσείγοντωι. 

ἔκ τῆς ὀσφνοσ. ὅτι ὐλόματι ̓ σφικῶν ἀσώγει ἊΝ ρὸν, προξάλλοντα ἱκπῆς ὀσφύοσ'κέν-- 

ρὸν ἡ ὀξντα ΤΥ. πεποίκκι δὲ τοῦ τὸ δα ὸ »ὐς χὶ Ἀρέληαφνν κοὺ τονσ' δεμαςτὲσ' ὀξυγόλουσ' ὦ 

νι. καὶ δκίω σφικῶντι τρώσκεν τοῖσ' λόγοις αὐ Ω, κωμια ἐραδμύαν. αὐπῆντο ἐβραϑμυασ' 

ἐς “ δκαρήριον «λϑῶν. οἱ ΤΩ) 9 ρξ ὴ αὐήλοις ἐ γκ ελδυόμάμοι, τίω “ἄξοδον. »"πῇ).ἦνο ΜΗ ὴ γβρονγσ' 

ὁ κωμίας. (Δ ' σωσ' πεπο “πὰ τίὼ κωμίω. ἰυϑνειοσ ἡ, δὔζωνος Ο ἰυρόσ. χοιθεφνοίδας ὴ ὄνομια 

γονηρς: Κονθυλύῦ. κονθύλν δῶμιοσ' ἀῇ »κὰς τῆς ολυμαῖ 'δυσ᾽ ᾿Φυλίσ, ἡ ππν δι ο(νδς. Χάρης: οὗ 

τος ἐρωδγανὸς «τῳ! Ῥίτω τῆς καθόλου “θα τίδῷ) Ν ὅνομα δηὰ τῷ δ δ, λέθι, Ἂ δὲ ,φλυδῖδ ἀτὶ δ 

μϑϑ Π ἐβδ᾽ δὰ λογαίν. ὃ ἴθιν ὁ ύλονπορ ἡμῶν ἀμκοίϑρ. δίον “ὁ λονπὸν ΧΙ λόψανον τοῦ συτήμα 

Ὡς ἡμῶν “ἔξεοι. “Αι ὗὑπειδὰ «ρ ννκῖ! τίὼ “πὸ ρθίαν ἐσοιέντο. 

“1 



ἐει 

᾿ Σ φηίοις» 
ΓῚ ΕῚ Ι τ: »" 

᾿ τ λροισύνλε λαθόντ' ἐκλέψαμεν ηὸρ ὅλμ' . Τῆς ἀν υνίρξ ἐππιχς 
λοι “τον Τῦ ὃμ ἐσειμ, Τὺν 

Κα δψα μι δῦ κορκό Ρῦ, καιτορρᾷσοιν τίς αὐ Ν πολι κου Ἢ χφωσί ἘΠ 

Αλὰ ̓ἐγκονῶ μϑραιῤόρεσ: ὡς ἔφοζῃ λούχρ εν ο, . λόχον τινὰ ἐπο ἠσοϑῳ . 

Σ: μὰ ̓δέφασι πημάτων Η λδιν ὥποντίς αὐτὴν Τὸν ολμομ. τἰννμν ὁψτοσ' 
τὸ »ὕλμου. ̓Νλλσιο σ᾽ ὁλμιορ 

Χϑὺσ' ὅν κλέων δκεδεμῶν ἡμῖν ἐφὸτ' ᾧ ὥρῃ ̓ κὐ πριπέν ἐδ ἢ 

κεν ὀλοντος ὑμερῶμ ὀργὴν γριῶν φρνπρ αν ὄλμων ἀφο ἀφο μορχίῦγε 

ἐποῦν ὡς κσλυβδρυσ ὦ ὧν ἠδὲ κασενιξλλ αν δ ἌΘΡΟν νὴ ὃ ὁ Τρ ὑανυσ τον ἀπύδλῳ 

Σ πεύδο δ ὡ᾿ “γήρει ὑλικει, πρ)νόμέρανεενεῶθ, ἣν ττντν 5501 ὕλοσ λίπ 
δὶ 

Χωρῶμ Γι μαῖϊεῷ λυ ἰχυῳ πον τηδ)οι σι οπσώ μιν ἢ ον αὐ πῆ οὐσίᾳ δασριαιοὰ 
ἄλλα τιναῖ. Ἱφιορκόρτ' πρὸς 

Μή τρυλαθων ΤΙ ἡ μεξεζ μηροῶν κακὸν τιδρασ» ἂν λυκόφρονα, κέριο ρον λέ 

Παρ Τόνδε ὦ ππρέτιρ πότερ συ δ Ἰσνὶ
 φύλαξαι. γοντο ἰχρυ δι όρτι. ἡππύτηται δὲ 

Χο' Καάρφ' χαμαθερσὺ γὼ λαβὼν, τ' λύχ
 ̓πρόδυσον ἷ δγεφισην ἐραποϑέρισ. ἵσι ὲ λά 

Τα Οὐκοὺ αὶ πωγμεοιγενιῶ δυκώτ' λύχν ̓προδίως . 
χανὺν τιἄγριον ̓  4 πελΐς. οὐφ“ 

“ππιλοητοννήσῳ. ὡς κοὼ “ποῖ ΡΟΙ͂ 

ΧΟΤΙ δὲ μωϑῶμ, τῷ! 2 διααιοτύλῳ τὴν θρναμ ἴδ᾽ ὠθεῖν. μία. κῦὺ κόρίιοροσ ἐν λαλάνοισ: 

Καὶ ταῦτα Ῥύλαδου ὐών ομστο: ὦ νοντεσὺ 2 ΚΟ ΤΕΣ αὐτὸς δὲ 
ὑλμὸν Δονοτ ου Ὕνκο 

Οὐδὲ σχκρμ4σ' δ'τον δύρ τ μον Ἴρίααϑ2: μόρον: ἀν ἰὼ πεζοῦ Ἷ 

δλῖμν ἅτι μωρία ; γιοῦνχντι. τοῦ 

“το δφισρ ὡσ' τῷ κλέωνοσ' εἰσ' δίων ὶ ἐπα γοιγέντος τὸν λάχωτα. ϑραταπίσρ. δὲ αὐσὸν Φισι δμα 

»" πρὸ τριῶν ἐτῶν ἐσ “ἐλ ἰανατμφϑέντοι μυτὸὼ νεῶν λεονπίνοισ βοηϑήσιν τοι. οἱδὲ πιρὶ Ύ» 

Φιλόχρρον, δαδέξαϑαι αὐτὸν Φασι σιζφοκλέαι δι πυϑϑσρον οὐσ' κοῦ Φυγὶ ζημιυϑήμειι ὀκὸσ 

γρὦ μετακλιϑᾶψαι ὠὐὸ ἐπὶ τὴν κοίσι: ἡσ᾽ γιῶ ὁκωμικὸς μψεμονϑύει. Σ ἵ μβλονδέφασι ἶμ- 

ὅλον κνρίωσ' ἐσὶν αὐ ϑβῥωρω ὄϑει αμιέλιοσαι ἀποτίϑεμται Ρ̓ μ'λ εὡσ' 3 λά χρς δὲ πὸὼ δεμόσιοι 

σῴετιρισοιμϑύου,». -πλουτήστινγς. Χϑὲς οὖν κλέων. κασίαιτουγὰρ ἡ “το Ξρατθον δι. οἱ δ δι σοῦ 

ἐκαλοῦνη». ὥρα δὲ ρῦ, οὐ χόκειμρός. ἀλλὰ “τῶ κως. Εμερῶν ὀργὴν Ῥιῶγ. “πυρὰ δ καρύασεοϑς 

σντήαι ἡμερῶν 10! ὧν τοῖς ρα τιοταις ἐσαιξε. ἰκολαμϑμους ἡ ἢ" κωτοὺὶ αὖ τον τ κολείσοντοισ. ὥ πε Ρ 

“δε '» “πριρίπονται ἀντοὶσ' παῖδες κοὺ πιϑαμώσὰ ἁγα ἡ ὀρχϑοραι σλιβωϑῇ. στῶσ' δέπας προνκύμϑβ 

μϑτὰὶ λύχνου πρρευραίκὀςπηλὸν. ὁ δὲ κέφον οὐ τεῦϑεν ἰλλαξερ. σι ἃ μικν. «σιν τιϑὲν ἐκτε 

᾿ ἐαμβιίεοῦ Φιμύξου αντιληιοτρκοῦ, ᾿ ἰϑυφαλιιοῦ. ὁ δὲ ἰϑύφαιλλος φοχάϊωιὼ συζυγαν «λεί 

δίμετρον δραχυκαποζλνίωτον. «τουτῖσι τες Ῥογοίους. Κάρφοσ χεμιαϑεν . ἐνίκαυβφει του 

κρίμα τίσ προμνάσι- 'πρὸς τοὺς ποσί οωσ' δέφισι “οὖς προπέμιποντοι σ αὖ τὸν. Ἀλλὰ τοδήμοι. 
δεικτυκῶσ Ὅ᾽ λιχερῷ δαϊωτύλῳ. προβύασειν Ὶ ἡ, ὡσ' Κ ἐμπροθιν βαλέν οὶ ὁ ἐλλύνφιον. Ἰ δ 

μαϑών. ὡς “τοῦ πτοδὰσ' ἐὰχ δωϊωτύλῳ ὑνπιασπεσοι μϑῴου » ἐλλύχριον: Ὁ οἰνοσούτω ἐλαίου ἐμιχυϑον 

στοσ', ΤΩ πρεσβυτῶν, ἃ ὃς χοὺ πατὴρ το ππρδῃοὺ ἀγαινακίἠσοισρἰοογδυλουσ' αὐτῷ! δ'ψωσιν. 

Ἑὶς ὁ αὐτό. τοῦτο στῶν δϑσῶ σιν αὐτῷ δικδυδυλορ. Οὐ γι δάκνει ὅτο υ δέμ. "ου "}) λυσπέισεην 

μὴν πολλοῦ πιπρασα ὀμϑρον. “οὐ Υ̓᾽ αὐτὺς ἀγοράζᾳ. "πτῦ πρὸς " ἡδσ' σμικρολόγου ὥςπερ ἀἤ « 
γἀιὁ καῇ αὐὐϑρνεόν ὅζι πτεροῦ δ ἐν ἕλεσι, δυπελώδεσι γορὶς (Δ τίλμασινῶν ἡ μᾶσ' φαβὶ ἀπαῆινα. 



Αἰοιςοφαΐνους 

Τυ ρξάσεισ. «αὐτὶ το τι γὰ- Ποῖ νὴ σ᾽ οὐνϑ)ς κομύλοισ' νουϑέτήσαβὴ ἡμῶσ,, 
Ξ4ς .ὁ δὲ ἀήαχῖσ, ὑρνεόν 

ὅδιν δύρισικ ὀλᾶμον οὐ “ρ1σ' 

ἕλεσι. (ἃ τερηῤμϑρονἐ ἐντοῖς 

“πηλώδεσι γὔποις. Ον»ιὶ κμὖ 

μιν ΤΕ: φασὶν ὅτι ὑετοῦ ν μέλ 

λοντοσγνέσθοι, δ). “περὶ τί 

ϑρναλὶδα “τῶ λύγῳν μὰ 

ϑῆρεςε ἀπρπησῖῦσιν ὃς Αὐκα 

Ἴαςνῳ ἡ λέγενὼν τῇ λύχυοὲν 

αὐτο (ϑρα ϑρίμοτερῷ « ἀέρι 
διαυξαυτος: δ λέ ὅνθιο μισίεν 

“Τέϊ ὑγόρονται περὶ μύξαν. 

υὐκήα κατὸὼ γοτίνρ. τιμὲς 
δὲ φασι ὧν μύκατοι φωῦ" 

Φιόντι ϑνώι λε"77 ὅταν 

᾿ ππούνν σκάψε ἰοικόσ. δ δὺ 

“Ζ: ρδολ ἰὠὐλυηῖο οτητος ὼ 

νξίως, τῆς περὶ ἐν ἀέρα 
ΡΣ: Ἂν αὐτιλαμξανό μῦρον 

περὶ ὃν λύχνο ἵπζαται 

ϑέρμες ἐπιϑυμοῦ. κοὺ “πε- 

Θμκ ροῦον ὠπῷλνχυῳ ιᾷ 

ἀσίνϑη ἱκανὰ ὅϑεμ “πικ μι 5 

βον"τοῦ τὸν ψετόν. Ὃ καλλι 

μαλοσ. «ἄσλδιν ὔύοντο μ᾽ 

ἐν τε «ὅταν ἢ. ἐμφούνει 

διὰ τούτω Ἂ ν ὃν 

ἡϑυσ' ὴ μάλα δεικνύων δ 

τι μέλ αὐτοῖς ΤΑ μοὺρ2 

πίμων. ἐφολκὸσ ἰὦ.ὦ 

φυλαὶ ἰυνρίως λέγιται "- 

λέμξον τοι κἡ ῃ μικρὰ ναῦς 

Απεσβέσοιντε; Ῥυτλν ἰχεαν οἰ πο βδρ ὀκαδὶ αὐνρί Ἶ 

Κῴπετ' ἰσωσ' ὄν τῷ' σκεύτῳ Ῥυτουὶ σερηϑεἰσ', 
Τὸν “σηλὸν ὥςπερ ἀἤα,ϑι πυρροίσειε φαδίζων 

ΧΟΗ μὴν ἐγώσου χατι ἱ ρουσ' μείφο νας κολεΐζου 
γι οὐγσίμοι βόρβορος φαν «πρὸ ποιοῦσι 

Κύκ ζω᾽ ὁσῶσ' ὄχ ἐμὲ ρῶν τεῆά ἤαρωὼν οὐ πλεῖςον 
Ὑσδὼρ αὐαγκαίων λει ηὃν θεὸν ρήνσθα ̓ 
ἔπεισι, )ϑιῦ τοῖσι λύ ἌϑοιΣ ἐδρι ὶ μύκη τεσ. 

Φι,λεῖδι ὁ δ΄ τον Ἢ τουτὴ πριν ὑεηὸν μιαΐλιφο,». 

Δεΐ τοιέϑὲ οι καρπήμωμ εἰἤαμα᾽ 57 πρώτα, 

Ὑδῶρ γ.ν ἐϑϑαρηκ ἐπι πνδῦσοιι βόρῴον οὐὐ “Τοῦ ς. 

τί χλμ ἐξ ὅ «τῆς οἰκίαν τῆς ϑεσευυ δε αι φὰς 
Περόνϑυν οὖσ ὄφαιν ετού δι Ἃ πρὸς Ἣ Ρ πλῆϑυσ . 

Ουμιὴν προγούς ἐφολκορι ἦν οἰλλὰ πρῶῦγε ἡμκῶμ 

Ημῖτ ̓ αὐᾷσων φωΐχου καὸ τὴν αὐδρ 
Φι λῳδοτολλεέ μοι δοχ σον τος ῳϑάδ(ῳ ω "γοῖρεν, 
Αιυτας οὐπηὸν ἐκβα λέν ὄνχεπῶσ' ἀπκούσοις 

Τῦ μὲ μέλγσιυφ᾽ ἡσυμῆς ὀθορπαυσῃ θύραζε», 

ΧΟΡΟΥ͂ ΜΕΛΟΣ - 

Τί ποτ ὁπρὸ θυρὼμ φαύνετ' εἴφ᾽ ἡμῖν, 

ὁ γέρων. 22 ̓ὑπακφομῶμν ἐπρλώλεκε τος ἐμ-- 

Βαδεις ἢ ὴ πο σίκοψε τῷ σκότῳτ ὁ Δα Γυλόντου: 

Εἰτ᾽ ἐφλέγμῃμεν κὐρὰ ηὸ σζφυρὸν γέρονγ; ἢνΉς» 

ἡ ὑφ πέρασ᾽ μι γσησ' νεὺς ἐλκοβδίν, διὰ βραδυτίτοι. φιοὶ γε αὐταιῦϑοιῦ δτιδχυηρῆνος ἑλκό- 

ρει ὑβίρχετο. ἀλλὰ πρώτορ ἡγῶν ἡμῶν. ναὶ δὲ τὶ “ποιθὺν οοὐκ “βέρχυτω. ; 

Σ τὰν τές. πρὸ Ξ Ἢ ϑυβῶν "τὸ φιλοκλέωμον σον τισ' οἱ το χοροῦ, } σοί σιμὸν ἄϑυιι μίλοσ. τὰ χοι 

κῶν μελῶν, νδὲ ὁ μϑρῦβι παρφό)κὰ, ὡς τὰ ἀέναοι νεφέλοι εὐῤϑὼ ὅν ᾧανι ρα. «ὦ προεραβϑμεν 

εὐ χουῦϑει. υχύρει πρύβδων ἐρρωλϑύοσ' τὸ δ δὶ σοίσιμα, ὡς “ὁ πευρὸν. “κοὰ πωραϊοώλῳ: τέμωσε! τος οὐ 

λομὶ τύχαι προμηθόῦ. τὼ δὲ, προρόνίοι. τὰ δὲ ΝΜ δυἰωκί. τ ὁ δὲ, ἐπωσγνκ αἰ. “περὶ ὡμ προώρντοι 

τίνοσ χέριν οὕτω καλουΐνται. τοὺ δὲ σβῳδικαιΝ Ἁ ὑπὸ χοριτίϊκα, πὸ ἀὰ ἱπὰ τῇ τῇ ὑβόσῳ το, φραμαῃς 

ἄδαυται. ὡς ἐντῷ πλεῖ Π δράματωλοκύτι νιῶ γἄκὸς μέλλεψ Ζ δὲ μᾶς ἐλλάναλῳ ἂν ον Τώσθϑεν. δῷ 

ἢ κατόπιν των ἄδονται ἕπεοϑυι. Μῶν ἀπ»λώλεκε “τος ἐμβάδας: ἐκ: ὀκόγσ γίῳ τὸ Ἀρυνγσ 

ἀν τοὶ ὥϑομ δι τριβιὼ πικρμορῶ). βουθωμιωὲ δὲ ὸν βουβῶνα ἀλγοῖε- ᾿Αλλ 



Σ φῆζεσ'- 

Καὶ τύχαβξουξωμιὼ ὡ: ̓  μὲ πολὺ δοιμύτωρς 

Αἰγιόητ αν τιβο λοῖη τίσ, κοιπώ!ευ πτῶν αὖ ὅτω 

Λήϑον ἔγψεισἔλεγῳ, ποίχίδι αὖ 

Διεὶ ὃν “θεσιμόψγ, ᾿κὐθρωτον, ὃσ' ἡμᾶς δεδυςτ' 

ἕξαπα: τῶμμϑὰ “λέγων ὡσ’ φιλαϑήναιος ἡμιησῖς 

Τὰ υσοίμῳ πρώγς κατεΐτρι δγα ὅτ ὁδυωοθεῖν, 
ἐν ἰσῶωσ' Καὶ ἡ τοισον ρέῆωψ. 
Ες3} »ιῦῃς αὐήριελν ὡ. ̓κδέθ' αὐ σοσο ἠδ ὅτω 

οὐ ἔϑϑτε' μὐδ' εἰτρνοξις τέ ἐν 

Κα )» αὐδρ -εχὶ ἥκε δὴ “ροδὸμτῶν 
Τὰ σπὶϑ ρυζκης δὲ διπῶσ' αὐ μεῖς ἐγχυτι εἰσ' . 

ὁΜΟΙΌΣΤΡΟΦΑ . 
. Ἦ 9. δὰ 

ΠυαΙῪ πῶγω ποῖ ὕπο γε" 
Ε ᾽ ! “(ἃ 

Ἐϑελησεῖς Ἴηοι οὖν ὦ 

Ράτιρ ὕμσὺν τίϑευϑῶ; | ᾿ 
ΧοΠαύυγ᾽ ω βίῳ οὗ » εἰ εἰ 

ΣΤΡΟΦΗ: 

Πὲ τ ρἤλειμε πρὶ Ια ὅϑαϑ ς 
Ιζα λόνεοἱ μα δέοσ᾽ ὁ ἐρεῖνοῦ 

Σ γραλθίλουσ δήππουϑεν ὦ “ποῖέν 

:ΣΥΣΤΗΉΜΑ - 
“ δ,)}» » Ὁ» Ἔ ͵Ι δ: 

Πα Μὰ Ὁ ἀλλ᾿ ἰλρίδους ὦ πσρπέα ἡ δεον δὴ 

Γ ἢν δῇ παρ μοι δῶ μῦμος οὐκ αὐ ἐπεῖϑυτο; 

: Αλλόποταμ ἡγοωυδηέτεμε 

"τοι σἤ σοι! "τοῦ δγκ οὐ ζᾷν “ποῦ 
ρεικλῴ αὐρυτις ὁποσαὲ 

μδρῶδε ϑεϊησγον να ὀφθαλ 
μὼν "εωπωκυ πων, λίϑον 

ἔψης ἱλεγεάφομία δῖβιν 

ἀρὰ αδωυθοατωμ ἡνίος. 

ὁλίρον 46. σριῤτσλίν 

ϑυν λυ μ4ς: ὃ. χύτραυποι 

κιλλ4σ. "σὲ εἰσ ὑσῶρ Ἐν 

Φ4σ.ο. αὐϑιοππιλϑυκαίνᾷ. 
ρα ϑαλωησ' απειρᾷς Ἷ 

τῶτοι αἴτια. Δ μἀδρλθεσι 

γϑνανὸν. σοχαζίςς ὑπέρανηγό 

Φασιναρδοσ μρινομδύς τι- 

γνΘὐ κϑὐδσγ φύύγον τοσ τὼ 

δέἔκίω »αὐαξίος Φιον αὐ 
“ὸν υδμυνϑίεῦαι. Ἴ γσεώς 

ἵμῳ .- τῶ ἘΣ ͵ σαμεου,οφνια- 

[και δεκ αὐτοὶ ὕτει πρότερον 

δὶ πϑικλέουσ ἃ ἈΡΓΌΝ 

γον μιλεσιωργο γποτεα 

σίμων μ(αγο »ἀθηνοὗξοι 

“ἤϑαίολνθομες ὑπὸ μι λη 
᾿ σἰονάσσυμμιαιχίαν, ὑπέσρά 

Τωισαιρ ΧΡ Ί βσρόμίων, “πθι 
μλίσσί ον ἀϑύπτο ξαυϑίπε 

πονκακως δἐδιατεθονπες 

στόμι οἱ οὐ πελείρησοιν πρθ 

ὧν βασιλέα δῇ “Ὁ σῶνε-- 

“πελθεινιχοὰ Λιηρύτομαθόνν 

"τεσδ᾿ ἀθέων αἴον Ῥ ἐρῴ4σ' “πσλε 

μεηϊμὰὶσ' καταῦϑρᾳ ατεσις δῖα σοῖν γἄϑικλέ ἐσυσ' σηγεσου μϑῥα αὐξ, γ᾽ μαϑόνγὶ σοί μενοι, μιὰ 

νἱυύτινακα τεστε ϑύασεψα τοῦ. ἐμὰ μαϑομτ᾽ ἀϑίωυ υὐοιν τό τίνοσ' ἐφ υεΐων" οἐφνλωξαυπο, ῶ σεμὶ 
“σ'μ καινὸν δγέθεϊι αν. ἐκ δνοίωνα, ἐτίμμησοι »σφβοαραμυτοὶ τοί. «Δὐαὐδβαλιπέηξι ὡσούν ὡς Ἔν 

τιροσ να πτωτήσομτος (Δάποντ ἑαυτ' ὧν Ψ) μίιων “τῶ σκ ομοῦ β ἐματοσ' ξβ Ῥσαμῖ 'Δδν γα τού» «πλὺ 
ϑεμτοσ' ,Φεσὶν ἀδμυλοϑιὶ Φιλοίωλίωνα. ὡσ' “ίμπα δέιιαισ μαιλλὴγαἱρορ'. Αδδλῶ Ω »ὐίντεζ,. 

πρθ. τ ἡ Φιλοκλέω γαφιί. «ποῦ χὺς ἢ παλήσὶ ἐκ ἢ ὌΥΡΊΕ ὅσ' τουδὶ πένητα σ Φισίν. ΕΓ 
ὥσιαν τὶ ὁ Τ φονθύσεισ. ἐκ το ἥρειποίθῥε. ῶ ἐγχιθν, εὐ ἵ ἐχραστ᾽ τετελφστηκ ὁσιν ὧν ἀρλφέροσοιι. Μ ΜῊ 

ὀπρὶνόμτι ἱλυῖ' ὴ βᾺ ὀβλωζἥκατα χι σκιὺς ἑ ἐτέρωϑι αὐισοφαν:. ἐγαυτρη: ὃ λέγωϑοι ΓΌΦΗΣ, 

ἐναΓϑ8 ἰμαθαῖρουσιν, α μαϊολχίουσοῖν ἐφέίου ὦ ποὸσ' ϑρίωηβ. Ἰπιγιμδ κοὐ τὰς μαι πὶσ' εἰς τιϑεῖσοις 
ο ἘἸΡΝΝ δρέφ. Υπικγ. ὀρ τέμοἰκ Ἰαὐβιλονότι ὡς κατα τοζθοντῶν αὐ τ ὴ΄.“πουπία δὲ ,ππύπερ. 

Γ 



΄. 4 
Αἰριςοφείνους δ 

Οὐκαλμὰ δυσία ὠμσομάι Χοιυκ αἣ μὰ τὸν δύ᾽ ὠκρέμοιϑέγ᾽ ἁμῶς 
Νιλομνότι ἐρχουδῶσ, ἐπι ρι 

9 ΥῚ 8 ᾿ 

μια ϑέντες ἀποίγξοιϑε. ΠαῦΜὰ δ᾽ οὐκ ἄρ Ψ πεμιζωσε, ἢ λοιπὸν 

Μιϑϑοιρίου ὡς : Τριὼ θόλου ΣΤΡΟΦΗ. 

τοιδγκαξικ οτος μι ϑου: ΧΟΙΑ Ὁ δ δ͵δεμερῦ μι ϑαρι γιῷ,᾿ 
| ̓Συϑιαμὶ αὐπτσυμοιυρνφαῦ Τοὶ τὸν οὐ ον τ᾽ ἔχεν ὥλω τουδιῶς ωδ΄ Ὶ 

λ ἰωφασιὺ « 

οΥν ΚΦ ,ηὴ ἴλας ὟΝ Ξύλα κω ψον ΑΝ ὺ δὲ υϑισθκαμ ̓ αὐ ΤΕΙσ" 
νεὐπαῦρ »δὸνπορισμιὸν φι» Παῖ Αγ γὺν ὥ ἀκτιρ. ὸυ μὰ. 

σίγ. ἐπάνεγκεδεηοηνάςας Τὸ δκαρήοιον οὐ Ὅν 

μὰ πνόωρω ὄν απιν είμα Καϑήσῃ νὔν νπϑλεν ὧν" 
τι ̓ϑϑὺ τῷ πντιονξλλάσπό 

σον ἱφόν. Ῥραπκατω βὸ-- 
Σομεϑ ἀθιξον: ὑλεις ἐλτ

' 

σκφνὸ 0 λογσ ἐκθνσξως δἴρι Ρ 'δὰ χρῆν τιμκνῶι "5, 

«αἰδον. ἰκθ ταν Πϑρονξλλὸσ ΐ ἐρόμ 
υσιῖν οἱ "τοῦ" 6 ον 

δ Σβοραϑῆρα μινωκον πού Ξ ΣΤΡΟΦΗ: [ 

ρῳ ὁ λέξον δαδόνητον ἢ ΧΟΑ τ ὍΝ ἐὺ ̓ 

βάν ἱτταθανγσῆθιν ὁ ὃ λέύμων Μὰ δ᾽ «οὔκουν ἔγω γινώιν 

ἐκξ:- ̓αϑόνιρν ἄγαλμα ́ πὩ Ομ ὅϑεν γ,δεῖ στον ἔξοίι ̓ 

περ οἰίεοισι τοκωγιΘυλοκι “τ , 

ὁν. ὧσ' αὐττογβατοέφομτος εν Πα. Τίμε τὼ μελέα μῆτερ ἔσιατες" ὍΣ) 

λάκκον. Υ πτῶνδε δ ὀκες ἵν᾽ ἐμοὶ τρια ἐγμιατοι βόσκ εἰν πῶρι ΤΩ 
δι 

ΞΡ ιλτουδ να δίσκο χρυ Χο. Αν ὄνεντν γε εἴ ῥασ' ̓ωϑυ 
ἐνζρδ δ κασηρίῳ καϑδουσὲν Δ : 

οἴκει ὁ Εἰ ν ἄ ολμεα ο 
δῆς τοὶσ' ψηφφουσ' καϑίεσομ δι τ »Υ̓ “Δ ΟΝ 

ὑποικορικηίείσ' λέγ ὄνο- Τ᾿ ὦ" ᾿ ἐνποέρα μῶιν φέναξειν" 

μονζᾳ) ἀπὸ μέρουσεὴ δ,» ΦιιΦ ἐλοι-πώλο “δ τήκο μοὶ δὰ δὰ ὁ-πὴς 
καφέριον. ὡσ' κοὺ πρόπερ ΝᾺ γ [μον ύ ν ὑπωκϑωννῖλλ᾽ ου ὑχοῖ ὄςτ᾽ εἰμ ̓ἄϑωιν. . 

νὴ λα ἐὐρυθε αν τριίστ «τα οὐ μ ὑπὸ ἡ τῶμ δῳ . 
πὸτολκφ μϑμουοναύ ἀγα 

γείου. πρθλὶ δοὶ  ῥῥηρρεσ' ἔ- Καὶ βούλομανγμ πόλιν μεθ ̓ ὑμοΐν 

λεόν. Ἐπὶ του ὁ κα δι στ ἐς. Ελϑῶν ἐπὶ “οὺς καὶ δὴ σζκ ουσ Ὰ 

ΠΑ ̓καλδοισφλψι λυψυ δ Κακὸν Τί πτοιῆσοιι 
ὑ“πον οὶ ἤρφον. ὑποκοριςι “ .,Δ ρα ἢ ᾿ 
μῦς δ τὰνκαλπεις τα, Αλλω φ “μετ βρόντακομε 

πὼς ψηφθίιαν; εσοίν συίκου Ποἷνσορ καπνὸν ἐβαύφμησ' 

ζοντεσις εἰμ τούτον δὲ διλόι, Η προξῳιαδη μὰ ον σφλ- 

“τίω ἕω τ δι κατήριογ ἀφ: 

ξιν. ̓Κακόρτεποιῆσαι κατὰ 

δ καάσρατινος. ΚΚαπνδιυβαίφνι: ὡσιτεδιὰ βραχύτατα, 0 ὀπῶντέωξξ ζοδὸ »ποιῥσαόϑοι. ἰδέα 

“κ ἀπεκασπν ἦεν, ἀπῆνε γι του γυδ ὠσ ] ὦ χελιϊϑονασ. οὗσ' λέουσι καπνὸν προξερίδον κοὺσὲ 

δήνου πτρσίλλου,Δονορν σι μέ μνὮ προξονί δον ὡσ' ἀλαζονικοῦ. χὰ δκ 



Σ φηΐις 

᾿ΑΛουντοῦ τον τὸν ψυδαμάμαϑογν 
᾿" Τύλιμησον ἄναξ χαοί σοι ϑαΐμοι 

Παάβοσ οἰνκατεέρασ, ἦμι κῳκωμῷ 

Διατινϑαλείω, ασυδγσομτος χίωσ: 

Κάπετ' αὐελωνμ εἰπποφυ οἰσοιςο, 

ἐσοξάλμίω ἔμβαλε ϑερμὴν 
Η δότα λίϑον μέππο ἐ"σορ ἐφ᾽ οὗ 
ἸΤὰσ' χοιρίμος οἰριθμοῦσιμ» 

ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝΚΑῚ ΣΤΊΧΩΝ 18’. 

φ ν 950 ᾿- ΤῊ ᾿ ᾿ νὰ ἐχώ" ς. 
" τ᾿ Ὰν ον οι 

ΧοΤίνὸ (ὦ ὁταιῦτοσ' ἐἴρ φρρ' “κἀηρκλείωντο ς θύ ῥ 

Δεξ ὁμ: πρὸ; ὄὄνουσ' ΡΥ Φ ρανσεῖς' 

Φφιό ἰμὸς εἰ στο λλοὶ μὴ βοῶ τεμαὶ Υ̓ν τυγχάνει 

Ουτοσὶ πρόθϑεν καϑευδεωννρέλλ᾽ ὑφειϑετο Ἐν. 

ΧΟΥΤ δ᾽ ἐφίξψν ὥ ματος ταῦτα οἵ» αὔσε Θούλετρ; 
Τίνα πρόφασιν ἔχων" 

Φι,ὗυκ ει ὡ Ἴγόρεν δ καφφνεδδὲ δρῶν ὀδόνκα κόν Ὁ 
Α͂ λαμ, Νωχεὶμ ἕγι λιν ἐσ ̓ἐγωδὶ οὐβούλομα» 

Χ' οΤῦτ ὑῤλιμησ' μι αρὸς χαμ ἕν ο 'ϑηιμολοιτκλὲ ων, 

Εἰ περλέγεισ ὅτρι χων νεών οὐληθὲς αὐ : 

}! ΟΟΥ̓Ρ αἴ ηρϑ᾽ 2 Ὺς αὐὸρ Ῥὺτ ̓ζζολμησε λέγειν . 

ἑιμὴ ξωωμότης τίσ (ὦ τε 
δΑλὰ ἐκ ὅτων ὡρατιμεέσοι ζητεῖν καινὴ ἐπένοιαν. 

τ ἰσελαθθρατοῦνεῖρ δε] ϑδεκαταρῆν δαῦροπριησει: 
γμὁΤίς αὖ ὅν εἴνζε τεῦθ᾿ ἡ μεβενὡς πᾶν ἔγὼ τε τριοί μ᾽. 

σεικοῶ ὁ πὰ δ ὁ μάρῳ. οὐδώτιν ἀλλυμύρου 20ι Ασσιοϑ ἂν 

σίψ «Ἱώϑον) Φιλοδι κὺρ αὐτό). 

Ὑλιδομάμαξω. «ὦδυ τἀ μπίλ ̓ 

Γ ( «μια μαβιυσ. ἰὼ λύγοισιρ ΡΊ 

ναδεναρανόκιδλ': ὴ δρῶ “- 
ρὰ δ θύδιϑαὸν αἦφᾳ: ὌΣ 

κἡ ψοφώδι κοι δδλίγᾳ (- 

τ ῆνλ ομ καὶ δ φλάμα μουν 
ξν0’, ΝΗ ἐσῷον ἀππὸ 

πελέ “δ)ατινϑευλέῳ δὲ γα 

ϑέρμῳ. ἸΣ στόν συντοιλᾷ- τλὴ 
ἕον, καῦσον ὡσ' οἡ ασοσ᾽ ῷ 

Καάπειτά ρυλωῶνμ᾽ ὠποφνυσή 

στίσ΄. τ ρα πανρακιζο- 

Μ ἢ ἡγϑυορ, ἡ ἀπφυσῶσιτίω 

ασοδὲνὶ ἢ πουρὸσιν ο᾽ ὃ 9“ 

“Πα ἂν Φυσώσιρὴ “ναταλέορ 

ἐπρθμ ὁ συρῷ ϑῖήον γ 79» 
(ὐὴς Ἔἰσ ὑξανλμίω. ὥσ' τὶ 

! ἰχθνον ὀηγὼ ῶν ὀξάλμιὶ εὐϑιο 
Μι- (Τ ἀσχοιρίνας. ἐγϊζ 33 

ὑππίανδραυμιατιῷ νγτουΐόι 

2 Εἰναισἐχεωντοπρὸ ὌΜ 

φ ὁ οὐδ αική “σεν, κόραξ 

τινισ' ̓Φγφασιν ποιῷ ρόδῃη» 

τοκοβ ταῖς λέξεσι, ἸΤαὺ- 
τι σεί βεύν. γδδναισύνἡ μῆνες 

κων. ὑφειϑεδὶυ ναρχρε 

λάτε ἐκ βαύτοιζθο ράς 5 

“σλοιωρ.- Τοδφεξίν. γρω 

φῶ οὐφέξᾳν ὃ Πονύποοιᾶν 

τιν πιρχνῦ ϑρόσιῃ, ὃ ὑαλογεῖ 

σεντίμ, χαῖθιν. κἡράδετοῖς (7: 
γείνοις ἀφεσισ ἡ πρόφασισ. 

τίπροφασιι  ομόσυγειλέᾳ - 
ἀρλοχασίων ἐδωύα ϑι. Ἐαϑδοῦ βούλομαι. «δείκμν 

“χρὺν " διαῤπντορὀστένν. Ο᾽ δεμολοιίωλίων. ὃ τύραιν ἮΝ ̓ ἀργντίων. 

σιυέϑη με λέξι ν ἐϊωτοδήμου ̓τολόγονκολτοκλίι ἰωνθ. ὥλμν Ἂ ἀρχικόρ. καϑείπῷ, »Ὧρ 4 

μῳ αζχειν. “οὐ ὺ ὅρα κεδιὰ ὀτἠκλίω ναππυλυλόγον ὧν  ουτοῖς λόγοισ' “βαποιτᾶν τὺ Ὃν ἥέμον οἷ "ὡν 

ἡ Τὸ αὐβλθοσ κατενήνε (2). ὦ ὠπεὶδ 6 ρὐςπρθὴ τῶκλε ἰωνθυὑτύρρινορι ὅπ: λύγ4σ. ὅτι ἀληθδνν λύς- 

εἰς" ῬτρΙΙ ρῶν. «δίον ἄρ "σαναγῴρ “πρὶ τοδάμουμε λέ ᾧ ἡ ὁ γερὸ κακουρμανφασκωμι ἐσ 

περδὰ ὑπο δ χρησί κου φλαυλεωσ' λέγεις ἐἰσιγου μϑμθ πϑ τριν ρἘΧιιγειλάφσι: τρὶς δὲ Ὁ ὅτως. ἔτι 

ἔμηρισ καί αὶ "ων, γῷ το λιν εσίβι. διαξαυ 4) εἶ τού ον “οὐ καὶ ἥϑιρεων ὅδ ὃ λόφσ, ἀλλὰ πϑὶ 

“τῶ μη " δικαζᾷν αὐτόμζιψωμ. ὁπουσ ὃ ἔλεγον του χύλκατα λυΐσει τ δήμου σιν χο μϑρους. δῴζρο 
ἡπρθὴὰ “μᾶς: Γι 



Αοιξοφάνους 

Οὕτοκιηθ ἀρὴν ὄυτο κιῆὰ δὰ - ἢ σαινισδὼν μετο δ λοι! βίον “περιελθῶμι 

ἐπ ντν ΧΟῈ ον ὑπ Ὁ δ᾽ ὑντην αὖ ἔ αϑὲρ οἵδςτ ἐσ δορύξαι. ̓  

γιρωεῶν (αὶ ἑ {τ᾿ ᾿ἰκλύναι ῥαώκεσι κρυφϑᾶν ὦρτσιρ γλύμῳιις ὀδὺ λεεύτο 

ἐνμουσῶντινῶν. ΦυΠαύτο πέφ ραιτοκκ ἔσην ὑπσῆς ὑδὶ ἀσερφῳδιαδιῶοα 
ον ἢ Νὰ Αλὰ ̓ἀλλότι δζη τεῖν ὑμζσὀπίδδ' οὔκ ἔς: γυέαϑε" 

κ 
3 ἮΝ» 

γα θύνμοιν ΧοιΜέμνηστιι δῶ ἐτ' ἐπὶ Ὀχ.ΧΖ1]) 7 κλέψαν τσὶ τῇ ὀβελὶ σεῦ 

μῦς χνν ἀ ἴες σουνηὸμ κατ Ῥῦ τεΐ λουφὐτεδάγ' ἑναξοιὺ ἑάλω; 
κροόρυων,τα- ΦρΟΙ δὲ εἰγλεῦτί τοῦτ᾽ οὐδὲν αὶ τοῦτ βνὶ ὑκένῳ πρόσύμοιοψ: 
χίως δυσορες-ᾧ ὖ 
πιλβῇ ω, Ἂ» βων Ψ. κἀδιυνέμίω κλίήαν"] “Ὁ ὁν τον ηὸσ ἐμουο ἃ 

εϑίοι, κοὐ πείλινὲ Κούδεις μ ἐφυ "λοαῇ «εξ ἐξῆνμοι 

᾿ πέριλθυμδικοὺ Φύύγει ν οἶδε αἷσ' «νιῶ δὲ σὺν δπλοισ' 
μετὰ βου σείφηρι Ανόρες ὁ πρλ᾿“τοέ δγα, τοξαρμϑυ δ), “ν ». 

σ΄ εἰκοι ἡ 4 τ ΟΝ 

Ἣρ ἄρθρων ; Κα τὸ τοὺσ' διόδους σή Θ΄ σωρουμ Τοῦ . 
Τὼ »»,. δ» ᾿Ξ 

Διὰξρσαν! δὼ ν.3}8 δὲ δώ οὐὐτωμ ἐπὶ τοβσιθυ ραισ' 

ἐρνφωκ των ἔχλν (ΔῈ 5. λῆρ κρέα κλεψασειν, 
ταυλωτώψ. ποῦ -Τυρουσιν Ἵ Δορτ ̓λδελί σιεουσ- 
σ' ατηρίϑθσελι 

ιδνἡπονίσνφο ΣΤΡΦΗ ̓ ἝΤΕΡΑ ΚΩΛΩΝ ΚΑῚ ἰστί ΧΩΝ Η. 
δὶ Ξρἐφιεχονο Χο. ἅ γλὰ μα, γὺν ἐκ" πὸ ἐριζε μηχομὴν δ’ σῶς “τοὶ ἐλισοι» 

πὼ ὑπ ἢ ἐᾷ ἕως Ὁ ω Ὁ μελίῆιον. : 
εἰσλθησολνων 4) ἐς 1 ὀρ ἡκαρί- ΦΕΔι χὴν αγεν τοίνυν κ ρώτιρον ὕδήμοι ὡ δέ κτύον . 

Θιομ' "πὶ ἣν δεὴ 

σεί πρῶτον ὀστο βίαι κοὺ κατα Σ τάξιν. ον Δ. ̓ὀσίρφων οτίοᾳ ϑρνισιτινὶσ' Ἂ δ ὧδε ἱκαται τ 

φαηον μύρτω καὶ σέρφουσ »δεγριὗταωι κευρπὸν δὲν σε ἐρφομ. εἴςι δὲ θηρίσγόντι μικρὸν. κράτι- 

νΘ΄ δ, μύρμακα Φισὶ ὧν σέρφον δὲ, φῳυφιον κωνω παῦσε. ἀφ᾽ οὔἡ πριροιμίαι, νοι κάνμυρ 

μηκ, καύσε ἔρφῳ χολή. φῶ ΠΗ νῶσοι μν δὲ μικ [δὲ κατὰ Φρογέν. Οὐααν σ᾽ οὐκ ἰριηρυ-- 

ρα τὠωῤὀπὶν. “ὦ ὄνομα: κὺ τυ ρὸνδ λ ἔγουσι τὸν ὁπίαν ὧν͵ φρόαῷ Ποὺ συκβιπυκνόλϑμον. ᾿ 

Μἀμνησοίιθ ̓ ὑπιμιμνήσκφ αὐτὸν “πα λυύασ' πρωξεως ὅλμαν. ὅπ γα 2. ἑαλλω- τίὼ 

μαξον, ἀολτετήραίον π»θ ὧν γροντω. ἑλῳ του ὡλ “πεισισφούγον. υΤἹοῦ δὲ ἑωλω, ἐκ τείνουσι “ὁ 

ἃ σιυήϑως ἔρισὶ μία δ ρ' ἰυυϊιλω σὼν νῆσυσ. Σίκοπσιω ροῦντοι καγα Δἰουσι κρ παραῷυ 

Ἅοωἤ οισιν. Ὁ ἔρμος δὲ κὰ ὦ ἁδὴ τὸ ἀπϑφλσκ οπῆς ϑεωρέιν. ᾿Αλλὰ νιῶ ἡ ἐμ πόριζε. ἡ ἀμοιδώία 

αὖται σοφὰ ἴοι κον ὄνο! αὐτισφοφὶ ΦᾺ οὖ αὔω ῥιϑάσησ' ὁμοίασ' ϑροφῆσ αλλ ἔσιν ἐ λλιστῆς: »φίχομοις 

ἴδε κοὰ κώλων ὀκτώ ὦ ων πρῶτον προλαϊκὸν σπετρμετρον κατιωληίοτικόν. . ἰαμβικ᾿ 

δμεῖρον ἐἰκάτα ἐληκτον Δ ς΄. «πο σ᾽ λα ὅμοια (Ὁ πρώτῳ δὴ ρδτίλᾳ κορωνίσι 

ἕωσ γὴ ὦ μελίτιον τρ ,Θ’ πρ ὡ ὦ προσζφιλέρο τιν μελίτιομ' δηλοῦσι γρλδτι ἡμίραγιανον. 

: Η δέμοι 



ΩΝ οἰ 

" 

, τ ᾿ 

᾿ Σ φῆκεσ: 
γ ὅ Ξ 

Ηδμοι διετυννα συ ναΐμην ἐλευ δικτύου. ΗΛ μοιδδκτυνρα. 

ΧρΤαῦ τα μϑρ πρὸ αὐοἤροσι ἐξ ᾿αψονπτοσ᾽ ἐσ' σω τῊ ρίαν. κρηρὲν ὑὴῇ 

ὃ Αλὶ ἔπαγε δὰ τὴν σὴν κοῖϑον. Ἶ ἡ ἀγρουρσιῶ. 

Φι,Διατέηρω τοῦ τοῦτον ἀλλα ὶ μὴ ὀρ τεμν δὰ μῶώς. “δὰ δδ ομα 

Α χὰ τυρωμεϑ᾽, δσῶσ μὴ ΡΙδὲ λυκλέων αὐαϑήσωτοι. πλνωζενᾶξα,, 

ΣΤΡΟΦΗ ἐΤΈΡΑΚΩΛΩΝ, Η' ἡ μρῴτι 
ΧοιΜηδὲν ὦ “ἐν δένι92 μυϑέννὼσ ἐ ἐγὼ χυῦγονγ ἐν κτυν ἄρτεμιν 

Γ ρὐξῳτί, ποι ἧστο δορκ ἐμ. ΜΑΜΑΔΈΒΝΘ 

Τὸν καρδίαν . ᾿ τρρβν 

Καὶ τοὶ σερι ̓ ψυχὺς δ)ρὺ μορ ΕΝ Ἐν 

Δραμέν ἡ ἀδᾷ μεσατεῖρ, θἰσικοντισοιβδὲ 
τὸ ἼΡΩΥ ϑιεοὺν ψνφίσματοα : αὔοντος ἡνότε 

θὰ οὐυβξυ 
Α'ὰὸ ὀξάψας δ᾽ οἱ τῆι θυρίδος ηὃ Καὶ λώδγον, ἀληερδίας οὐκ χα ν 

Δήσικσ' σον μ' ῶ τὴν ᾧν λν Ἂν ἐμισλησοί δ δυο πεήϑους ᾿ “του ΤΩ σι θη τι" 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗΝ κοῦ οὐεσῶτοσ᾽ ἃ 
4 - «ε κ᾿ 

ΦιοΑ γένω ἣν αἰαϑὺ μϑύω πούτωζε τέρρμμ ἐκκαλαμᾶϑ, τα ΤΥ 
᾽ ἄξοον . α ὃ ννθανεπτοι 

Κάναασοιςῦν ποι εν εἰσῶ, Τὸ ποι ἴσετι Φραίζωτι νυν: εἰκὸς ὼ μενδν 

ΧοΙΑ μυρῆμϑρ σοι νὴ πρὶ νῶδα ϑυ μὰ πον τίν καλέσαι Τίρ». αδὴ τρλίκεῖς 
᾿ 

ὦ ̓οὐδιυγαινσ᾽ ὄρπι ν πὸ “ΤΟΙ οὐῷ τοῦ ποιήσυ μϑῳ ἡμεεῖ»" “να δεῖν 

ξ δεν ομ. τὸς δκτὺν 
Φ, Δράσωγί μυνε ἡ μῖν “Ἰ συ. “ἡ μιανθείνετ' ἤμτ! “πὰ γῶ, εὐ δου τδὲ 

Αἰνελὸν τῆν δε ικλουύ σοί τις, ϑώνομ᾽ ὑὴ Ρ Ῥισιόρυφα ἰκΊοις ἈΝ του ῶν 

ΧοιΟυδὲν πεσελεμεδὲμ δεῖ σῃδ.οἱ γ᾽ ὦ δἰ κτισεκαϑέει κοψεναύτοί. 
Τὸν τι ψυχῦσ ι 

γγαυὶκ Φντϑμ σώτενται τίω ψυχίω. ἵ ὀδιμηπτοίδρ Ὁ »ὔπ ὡσ Φιλόδικ. ἐγκιλυμαὴ ἰώ ὑροί 

σοα τὼ μυσήριαι. ἀδν παλιν τλικά αὐ», δλαικνισιν ὑτιὼς ἃ χεγτοὶ μυστήρια οὐσελιζάν, οὕπωσ' 

οὐ ὃ ταῦ τανποιῶν, Τατῶν ϑερίν ἐλάαν ὲ αὐτὴ το τὰ μευρηίρια ἰνπᾶϊν, γη(δίσμει τα ἔπεν «ὡς δ 

εὐχῇ ον θὲ ταῦ τοὶ ὃ πϑλ ἐκ θναί αουδωκ μαι. ἰμαϑί καδὲ,ὑποχίλα: Καὐτέυψν χίω ἐμ τσλισκ 

ἐϑ. ὑςἥφα σημωτιτονδγοπείϑοςν τ ρυρὰ μανιὥδεσ' ἰ(ὠ ἢ 5 δὲ ο΄πείθης β ἡτωρ μλποτεὴ οὔτυρἐ είν 

Δάθαφρυίχων Καλαμῶθς, αὐαι ασοίσραι. «πὸ τίωϊικλαν μίωνϑῃ ασερμο των αἰκασὼψτωνὶν 

γεία σέγισ δ οἰενμιατων ἃ ᾿ αὐντιτολανε μιαν.ὡσ' οἱ γρ,σήκολω μοις του ἡἰχένασ. ανὲ ἐλίυομτεσ . , 

πρίνοδιὺ ὃν ἠέ ἀπὸ τολξυλου τοῦ ἔνου. γόοιο σκοπεῖτε. Ὁ δὲ ἐὐπιαείρω αὐτύτος 

αὐσυμβῖμν πεσύμτονἀτρθανθρ. Ανελέντεσ' ἡ κλαύσαν τεσ. ἐαν ̓συμξῆμι “πεσόν τοι ̓α΄πιϑανᾶν ἂν 

φρδδκαρηρίῳ μεθα γα τε δρυφακτοι γυὺ ξύλινοι ϑω ραίωυσ' τὰ διαφρωπλατο: ἡ τὰ πε τειν 
λέγματα. ἀκιγκλίδεσ. ππϑιφρανηλατον τοὶ νᾧ πταυλῳ τα ὁ καλούμϑρα. τοὶ ἕξ 5 οἱκ οδομημωώ πωνι- 

βξέχογτα 3υλα. ἐντοῦϑοι δι το : Ἰαυλύματα τοδηϊνατπρίου. διὰ ὸ ἐκ σαν! δὼ κ θύλωμ ἐκόρν 
ὃς δνγαίοι τεσικ ϑυκυγμονα λύγά δὲ ἀπὸ μιέρουσ “ὁ δηκασήριον. Γ ΠῚ 



Αοιξυφαίνους 
λυμε δἰ σοί" Σαυπὸν βϑαιῤῥῶμκἀπευξώμον “οῖσί πα ξαίδιο ϑιοῖσιν ; δον ἢ : οἰ χήν ον Αἢ 

μου ιὥρηρῶ Τοῖς δακρύοισι ῬΩ φιγέντων αὐξ κ »ἵσ ὀλοφυρμοῖς. 

ον δονφαῦδν  ικήσοις πριὼ ἐπύτηδες; ἰὼν ταῦθ ἱ ἵνα Ἰαῦ τά απ ροῷο 
ἀσο νλκαδε Κάῥυσληήϑησ μόψοσ' ̓ ἐρώωμ,πο ροὶ "ὃ κλαίοντος καθη 499. 

Αἱ δ. Ἑλύησομ " σῶσον νιρ πὸρ σρυνστοῦ πλεσιόχι ρον" 
λυκπὸρϑονπεν Κόων “τόσου παρὰ τὸς καΐρνας δ ρήσωνμυσὶ ̓ἀηρπορδῶ- | 
Ὅ Δικασερίῳ, 5 ὅς. οὺϑ ἐἐτείρχι δ τῇ Ῥπράγμ ἾΒ δοιὼς ὯΝ Φονλμε τίς ἐγκίλῶ 

ἰώ. Π ἢ ἐμερλϑονὅ ὁ;. Μῶμ ὁγέρων πὴδεαδυς) .Β δῳ. “μα Σ δὴ ̓γδὴτ. ἀϑρίκαιθιμῷ, 
"γέ ΓΈΡΩΝ 

ὦ ,ὀν παρα ΑΥΡΡ ϑήσοιτΟ "ὦ μ᾿: κρώταευτι "κἱ εἰςιζμα κα ταιβησεῆς 

»»Ἷσ' λαχούσιξ Βδονά γεΐριυμεν᾽ αὐύσοις Ὰ τὴν ἑτέραν" "ὴ ταισίῷ υϑλεί οι πρό» 

ἀϑίωαίωνγκα Ηΐγσως πρύμναν αὐακρδοίῇ, πσλυγεὶ 9 τος εἰρεσίων μα β᾽' 
: ἐδ 

βιβὲνηριδδν. ὁυξ υλλήψεθϑ᾽ ὁ δηβσοι σ' δέκιαι τῆι αὐλλῦσιν ἔσο; 

αὐννεξεαλεὸν ΦιΟηκιευϑήωμ: (δι Τισθάδεν" Ὰ χρν μωρὰ φΦερέδιει πνε" 
κλαϑόντα κα Πύτεδι εἰ ἐμὴν νῷν ἐπα ο"ξ εἐσύμοι, πρὶ νμ ἐῖσω μοί ον τεῦϑϑΑ 
ον ὡσ δ κα 
παιδία ϑέγίων, ᾿ 

οἰρυὶ σποραη δὲς 
ρῶον ἰωλαῦντωμγ' δὐἰφημόπε ρὸν δὲ λέγουσιν, αὐτί τοκ λΐωμ καθῆςο. Καννασ' τὸσ' ψμαϑουσ λύϊϑ) 
τὸ κα: Β. κλὶ '“νυταιτονκ αὐγηγχστὼς ψιαθοισ ὃ 2 -“-ϑ Φραῆ: ὃ ̓ ϑϑετο ἡρῴου κοὺ ἐδσέλαισμι ἐγουφι“ 

δὲν οὐτάφιλίκανννασ οὐρήσιων τοντέςν οὐΐι ὠυβρήσωσον δ" ρῶον «λοι τιμασώ. Αἰ ναθριν᾿ νυ ἐπε 

ὧν οἰκ τῳ φιοὶδγὰ ΤΩ ἱπέρουμε ῥοῖν ἀψανξωινε Κ αὐ τοῦσιζφυλλασι. ἔπει ὶ κλαδοισ “ἡϑακελόῦε 

παίτισι παΐᾷν αὐτὸν Τδισ' πευφλομείας, δὰ ποϑηταῦ σ ὀρισιωναιςάσπη. ὃ δὲ πρύμμαν κ ρησκοὺς 

φασίτινες λέγαϑοιι, ὅταν ζρώδι. κμλ τις οἹἐ ρέται, ὀλαίνοιον δ΄πήστυ ζῶ τίω πρυμναν, ὃ ὅχον εἰσ. 

λ ; Αϑία ἀσέρχωῦ. ἵνα τέ πρυμνανὲς γῇ γὴν ἔωσι νϑγου σειν, κοῦ τίώπρω ραν ἴϑῳ. δπτωσανθυτροτεῖς 
διόσ ὑξοδιν ἡ ναῦς» νυ» οὺν φησι. “πιῶε αὐτὸν τοῖσ' κλαϑοις, ὁ πσὸσ αὐακρούσίἢ τίω πρυμνανξου 

“τέσιν ες γρὐταϊσωαϑαραῖμι. αὐακ ρον γα Γ τοὶ σὺ πποισ ἐπέχειν τοφρόμουτο εἰσ Ὁ ἐμιπρο 

εν πρὸ ναῦν. ἀρεσιώίμαις δ ἀταλῶσ' Το δ’ ξοροις κλάδοις: Ω͂ σμέκνθίω ν- γυδ τολοροῦ τῇ ὁ ὀνόμια 

“τοσ' καλθῃ ὁ κολαζὸ ζομεθᾳ ἢ αὐτὶ “Τῦ) κολαζο δ. Ω͂ γαθοὺ πράγμα. «ἄιϑεσισ' δυπλῖσ αἰμοιξαλασ' 

ὀισίλων μι. ὧν οἱ ἱ πρῶγοιθις Ῥολαῖκοι τέβάμε Ὅον ἰματοι ληΐοτικ οἱ οὶ ἵζισ δυοαὐπιασοιςηκ δ τρ ’ "μ᾽ 
οι αἴκα τίλικηρι ἁμκεμάηλοῥοι τὸ ἀθλτρι “τα ῷ διάμβοις. 9, ᾿ ἕξὰς γ»ὗτον ἀκ τὸ Ῥοχεὶκοὶ πεπρά . 

ἐϊι ὅροι ὅμοιοι Ὡο)ς πρώ γεισ. οἱγου τῶν “ζς Ρ' αὐπισιστάδι κἰβ μι τροιὶ ὅμοιοι τοῖς ρ  εβῶσιμ. δ ἣ ἡ τὸν 

6 ̓ (χειπόδια πεντὰ σύλλαβον. «οἱ εξῆσ' ἢ ) πείρτεσοχα ἰκωτεβάμε 7 ἀαταλικπικοὶ ὦ ὧν τελϑυτοί" 

οσ ἄπ « «τύλον 9 μιλίωμ Φιλοκλέους δεβρωκότεσ. πὶ ΚΟ ἐποθέσεσι ; ἄθαγραφοσ' οὶ δὲ τῷ 
διλέ θολὰ ἴζω νιψϑυκῆσι,. Ὑ εἢ 

δ᾽ διὰ 



Σφηκιο. 

ΣΤΡΟΦῊ ΚΩΛΩΝ ΙΑ . 

ΟΝ τὶ [ μολλορδρ κιψεν ἐκείνην τὴν ἔΩ 

3 Εν μὰ ἐν ἐκ αὐνγὶς ἡμῶν δρήσῃ πὴν σφηκίαν, 
Ν ὖ ἐκεμδνώυ ὑκείμο 70 δ ὐξύθυμοι 

ἠκολαζόμεϑᾳ κένηρον ἐντύτοωτ ̓ὀξύ. 
Αλλὰ θϑοιμάγια μαβόντισ ὡσ' Το [ χισυζ πι δου, 

Θώτχοκας βοᾶ χει κι εωγεταῦτ ἐγγάλλετί: 

Καὶ κελάΐετ' οὐὐ τὸν ἥκέ!Ν, 

ὡς ἐπ ̓αὐοῖραι κι. σθ ΠΌΛΙΝ". 

ὧν το κ ὠπολούμθν (5, 

ὃ ὅτ τόμδε λόγον εἰσ “Φέρει, 

ὡς χὰ μὴ ἡ κάειν κα -π 
Βδυ" κορθοὶ Ν ῥπράμά οὐκ ὅσοι τ ̓ ἀλλὰ μὴ κεκράλετν 

ΧΟΙΝ ἡδὺ. ἐσ' Ἦν ὀραιυνγ «ὡς νδ᾽ ἐ ἐγῷ οὐμμεθέσομεα 

Βδι: Ταῦτα δώτ᾽ δα ἐμοὶ "ἡ πυραμὶς ὅτε ἐμφανῦς, 

Χορ πόλις ιὺς ϑεώ βου ϑεοσελῥρία: 
Κότισ ἄλλος πρόιρηκεν ὑμῶν κόλαξ.--- 

Ξι αν. ῥακλει, δ κένηγ᾽ ἐχὸυ σέμ᾽ ὀχδρίᾳ ω  δίασυτοῦ, 

Βδε: Οἰόγ' ὀπσώλεσσιν οἰλιέσσον ὀνδκψτὸν )ϑρηου: 
Χο! Καὶ σέε᾽ κὐχες ἐξολοῦ δι αλλ ἃ πρὸς  ὑπίξρεφε: , 

Δύ ὑρονκεἰξ εἰ εἰροις ηΣ κένηρον, ὅτ ὑποοῦϑῃ ἴςσο 

Ξυρολεὶς Αἰ τι οι ῥργῆς δ μϑρῦς ἐμ’σλησμίν. 
ὧσ αὖ ὦ εἰδᾷ τὸ λοιπὴν σμῆῳ ὁσ' οἷο ὠργίσεμ- 

ΞΊ αν. Τ οὗ το μϑμ τοι διε μὸν ἤδωιν ἡ δ ̓ὁμαλούμεϑα. 

ὡς ἐγών αὐ Μη δρῶν δέδοι κατοῖς ἐβιεμ ξι δο»--- 

Χο Αλλ ἰῶλο τὸν αὐ εἰδε μὴ φέρ ἐγω, 
Τὰν χελωώνασ' (μούτα Ριξίνσε, τοὶ δὲ τρρλκις ἐσ: 

Φ,. Ἐ!άνυνγ' ω Ὁ στρ δυτκοιστέ - "σρηχεσ ὀξυκαρόνοι 
ον μ΄, εἰετὶ ἥρωχῸν οὐ τῶν εἰς πότιϑ' ὡρισμένοι» 

Οι),τὼ ̓ φθαλμωκυκλωκῳεθθ᾽ οἱ ο!3 τῇ δακυχί. 

βϑδι ὦ μίδα. διφρῦξ, βομθώτε δῦ ρον μασυνγία - 
Καὶ λάξειϑε τουτουὶ μοὼ μὰ μεθέιϑυ μηδενὶ 

᾿Αλλὰ μὴ ἐκεί ραληοι τ: Ἴαὺ- 

“χοι: ἵνα ἀποδὺσ' ὁ ὀρλώύσι ω 

στρ! ὁ . εὗσ' ἡ πελθῳσινοῖ 

“πιῶ δεσ. 

Θευοσερβεία. ̓ϑλαξχιτσαιο ον 

πλέϊο. “λμοντήλ μιν ν Ἰσῶν 

κε κἰδίδεκορ χρίμ τἶφασ 

ἐμαπίβ ρυξετίς ἡππεένοργίος, 

Τερϑεοσεχβοία τοι πουδεζθα 

σιν, ἐσ Ξκλέωνθιδτο ϑεω 

ρύ, ὑπροτου δῆ αὐνὴρὃ ὃν τῶ. 
Ἑνδέίκα τ 9075. οὗν ἸσΥκε: αὐτὶ 

“τοδυκουζον τ". ὅτ᾽} δηρὴς 

ἰκωμῳδέται ὑςπροδὸν χρῷ 

δαρβΈΘ᾽. 
Σ μᾶνΘ΄ ὧον. ἐκυρὶ πλθθ 

τὲ μελιασῶν. δὶ τηδείωσλρ. 

ἐν τοῦϑου ποτε ἅπεν ὅτι 

σφμιώδες ν σύσημαϑ ἧς 

ρόντον. ̓ Ὑαρλιλωνασὺ στί 

μαλλονμαίι δι σείσ' τὰσ'λα 

λώνας πούσον δέρματος 

φηρελώνν δέ Ια ἐχεῖρινα 

μι βωϑῆ,. ὁσῶώδες δ ὕλουσι 

διρμαρὺ γαλώναι ὥσπεαν 

τέχεῖν πρόσ' τοὶσ' πσλιγος. 

ΩΣ μιδωυῶ φρυξβιδνόματαοκε 

ἌΕΙ ἡ μὴ νπέσιεισ' ποιεῖ, 

«σι μβονθηήσηπεδεου εἰ 

“πεινονττε δμσκμᾷειϑε. 

ἡ ὄπεν οὐδὲν ἀρισήσεήε. αὐ 

τυτοιδεσμιν βο τερθ ξνμέλ 

λυτε φατῶν. Οὐ δαϑοϊωρτὶ 

ἐὀφονὶ ὅτι παρὰ τίω “ποῦ 

Ροιμίαν, “πολλὺν ἐπὸ φρίων 

φουσ ἀκ ϑίςοα. τοὶ γοῦν 

θ ρία καιόμϑμα ἐφ. ἐρῶ 

δὲ ὑδλοιμιίαϊωὶ “δι ώπειτ- 
λῖς ϑόρυβομ καὶ κόμαν 

Ἵ ἐ μι ατιούμτων δηαμιομασ' 

Γ πἰὶ 



ἉΑ͂ μβάριθῳ ε΄ 

κέαρ: εἱλκιθνί ὑν ὑσὶ 5β Εἰδ μὴ μὴ, πύδερσ' πὰ λεία οὐδὲ ἐοιρήσωτι. 
οἰκο τὸν οἰκισὴν φϑυπόλε ὡς ἐγὼ πολλῶν ὀκούσσισ ὀἰδαθ » ίων Ἣν ὑφ “μ. ὡσ' ποψιοιλέμται. ἐσ) δέδιφα 

σνὸν κέκροπευ δ φυάγὴ ΧΟ ΕΙ δὲμὴ φὐνν μαθήσῃ ἐν πήσοι πῶ όσετοζα. 

νύννοιρυτακατω φιωςν ΦΙ ἠκίκρος ὅρων δμαεξ» πὸ πρδρηρσῶν δνακορτῖδα: 
φονκονρμμδιδ) ἀτούηαφθλ Περιδρεῖν ὅτωμ ̓ὑπᾶνορῶν δὑβάρων χερέρϑς 
ποῦν ὀμια κελαθιοντι ιν ν 

δὸς ἐπὶ ̓ ς μίπο τιτιῦν ὁὺς ἐγὼ ̓ δδαξακλόην τίντα ἐς πὴνλοίνικα, 

το ἥϑοιμια κὸν. αὐπντοεπι Χο τὰ δῶτ᾽ οὐπολλ ᾧ 52 δοι νοὶ ὲ χῳ γήρᾳ. κακιὲ 

πεῖς ν κο δῆτίζῳν, κλω δη λαδὰ,καὺ νι γυτούχω, τον πὰ Αωδ δοασυστὴν 

δ 850: Εἰ πώ ἐλδέννκας. Πρὸς ρίαν χει ρξσινοούδὰν ἢ μη πάλαι μεμνῃ μοι 
ὅτι κοὺ ϑσπίω γοίνηνα. τεσ 

᾿ στὸρεσ' μεγοῖλοι ἄρτι ͵ ἦνον Διφϑερώγ-κἐξωμίσων ας ὃ ὅῸς αὐ εὶς ἐμηόλα- 

τῶι μικρὴδε γι δὲ ὧν δὲ αὐν Καὶ κιωάφιησὰ Ῥὺς τδεις λειμῶνος: ὄν ὠφέλῴ 
του ὑπομιμμήσκ4 πις οἶς μὴ ὀιγώμγ' ἑκαΐσοτ οἰλλοὶ τούγιςγ ὀκένι 
λιβὰσ δι κσίασ' διὰ του 

τῶν αὐτοὶ ὧσ' ματιγίασ Ουδῥνόφϑα λιμοὶ σὶν αὐοιοιπβησρολουῶνέμβαοον» 

οιαὐ ρατποσδειςελέγχε. Φρουκὰ φύσειε οὐδὲ νιωΐ μι ὥ κάκιον ϑβθίον": 
οὐ καὶ μόνον Ὁ μέτρον αὐ Οὐδένα μνηϑϑόν δ8 Ν᾽ ρῶν τίς δθυν κλεή! οντοίστ, 

ἐν τοὶσ' πέλασσωμείρᾷ ὃν ἢ [ οδρνιεεγά)ν πρ δε ἐλαίαν, ἐξώδει ρ ̓δκήνδρικ, 
Νομβα: Καζω μι ἰ σῶμ. ἱμώ- 

τία. ϑουλικὰ τλέτιρομον ὥςτε σὸ ζυλωτὸρ εἰγρω; σὐλ' εἰχέρισον ΠΝ ἄρα; 

δέανν ἸΚαἰκιωᾶς.τοῦσ' τα Α͂ λλ ̓αὔεομείἃ σὺ κὧσὺ ὑνηρὴν Ἂν εἦον ἑκραμέϊν. 

μύας τϑικιφαλαίμις πρ ΧοιΑλὰ πούτων υμϑὰὶ τάχ ἡμῖν δὼ σῴρν καλὴν δὺκ. 
“ὸν ὕμέρο ν ἐχεώνῃ. ὉἋΔ ο,- ; 

νεφύλαισ' ὁπρισβυύτς τὶ ὀυκέτ' ἐς μα ραν ἴ ᾿εἰδῶϑ᾽ δἱόμ ἐφ᾽ αὐεῖ᾽ Φοηρε. 

ὃμιβρονφοβού μϑμθ᾽. "δὶ Οξυθυϊμωννοι δοκαίωνοθι Φλεγέμ τῶν αλυομρ 
΄“ τὺ “ [ - ᾽ ν. ἢ 

μικυίῶ ὀικορερέλιδινὶ μὲ ΒδειΠούς- ὐ ὦ ξανϑήα Ῥὺ τς μέ οτων: ἐπρὶ οΙΚΙρ τς 

φυιμακολείμονηρντα. Ἔχ, δ λλιξο!ρῶ Τὶ αἰρὶι)σὐπῦφι γηλῷ ᾧκα πνώ. 
Ωσπε μ᾽ ἐπῶν αὐ ΤΠ Πρ νγοῦ. 
δον: ἡ θϑβαυδλρβεὰ ὁ Σωθν κὶ σοῦ ϑ' ἐ ες κόρακα. ιὀκαίττε "ποτῷ ξύλῳ. 

πτῆσιν. ΤΕΣ ΓΗ ἢ Ξαρ Καὶ συ ἡ προιϑεὶς οὐ ἐινίω ᾧτυφε Ὃρ σελαρτίσι 

Ἢ οὐσ' βόγρισ κλέηη ὀντοι - Α͂ Ρ ̓ἐμέγλορδῥ ηρθ υμιᾶς οἰτρσοβύσε)μ δεῖ χόνᾷ 7» 
ὡσ' “πὶ λιμῶνανα μι μνήσεῖ 

εὐνβ νου ισιων γος Σ τίω , 

ὑπόνοιαν οαὐϊετανὸς αὐτὸν γο δρίω λέγῴ δεικνυὶ οὺ οὐ τοῦ τον σιελιρὸν αὐτοῦοο 

᾿Αλλὰ τεύτων μϑύ. αὐτί στο) ὑπϑ' του των} " σλυμιωδσ' χοεὶς “τῶν αὐτὶ “τῷ οὔτοι. Καῤάῥιμα" ων 

δρηκυύχα τα, τοιαῦτα γουρ τμρφκμα. υτῦφε ἢ καίωμ δωκεὺ "χὺ καπνὸς διωκᾳ πὠεμελὶς 

στίσ' κὺ τουδὶ ᾿ σφηϊιοισ'. Σουθε. ὁρμᾶϑε “πὸ ρϑύεϑε. Κ αἱ σὺ προιϑεὶσ' εἠοχίνίω. ιαὐπὶ τώκας 

πνὸν ὀπέινὴ πυρί ἰνίω πεν ἐπεὶ μασπνθὲ ἐκαλξη». Αἰλλωσ. “ποιΐζᾳ γα ὃν σίδλου 
εὐρο, ἡγίω, καπνωδα διὰ τίω ἀλαζογείαν. αὐτὶ δὲ “τοῦ εἰπεῖν σέλα μἐνποιιξον ὑπεπείνασ' σελευρπν. 
“να “σπίλι  ὡσ' καπνὸν κομῳ δάσηι κοὺ ψθυδυτσλουτομ. “πορὰ Ἂ σίλασ' ὃ γκὶ καπγθὴ, τὸ σίσ 

λαδι ἡδύμνυμοι,. 



ἘΠΡΡ 

Σ φῆκεδ᾽ 

Χο )λὰ Νὴ Σ ἀρῴσως ὅχωσ αὖ αὐγὺς Λέφιϑες, 

ἐν Εἰ σιρ ἔτυ δον νπὴμελί ὧν Ὡλοκλέζε βεβρωκόπ᾽ “ 

Τῶν μελίωψΦιλικλίουσίβι 

βρωκόσες ὡς “Τῦ Φιλοκλὲ 
ἢ 

ουσ' ἀγρίου ον τοσ' ἐν τὸ με 

ἠμιᾷ ῥᾳ ὁ δῶτ' οὐκουυ Τοῖ. ἰ δῆλαι λοποιΐα. δσυφοίελῆρ κα ἡ 

ὶ Τοῖς πένησιμ ἐπυρανμὶσ' δὺσ δὲ κὼ μελιῆϊα. ἑκα τ 

ὡς λαθραγ' ἐλαιϑαιν δ σιοῦσοί με, δδτο ἐπαξερού ὁ ὑσεϊάεν 
ὅτ Ἵν ππίρ ρίαν α αὐποῦ Π 

ἐιύγι ῶ τεμωπτύψηρι δὲ κομητοιμιυμία,, Ϊ πἰὼ σκλερότησοι θλοῶνεκ. 

Τῶμ ; ὁμων ἡὁμᾶσ' οἐπεήργεισ ὧν ἐϑόκεν ὑγῥλιδε. αἱ αὐτοὺν ῥᾳδ)ωσ' δγίφυ 

Ουτέγεν᾽ ἔχον πρόφασιν ἕ γ ὡς τὸ Φιλοίιλέωμοσ' 

Ουτε λόγον δἰ πραϊπίλον» ὄνγε σκλεροῦ σφόδρα οὴ 
ἐριμυτωτον ̓ ᾿ 

Α υ τὸς εἰ 'ρχυ " μόνον ᾿ οὐκ ἀρολχλα ὐκωπὲ τὸν 

Βδο: ἐϑ δπῶσ αὖϊν μοόχος νοὶ τῆς ΥΡΕ δεῖς, . ἂν ὁσυραυμὴς πιδίλως κα 
ποὺ "το διΐμου [δ «ὦ καθὰ βελόγους ἐλϑὼ μδ ἀλλήλονσι σὺ δγοιλλαιτοός; Σ 
μῶν. 

ΧΟΙΣ οἱ λόγου! ὡ ὖ μισύδαμε' Καὶ μιογοεφ λας ἐραφυὶ Τογωπένερε δἀσκισειθιμε 

Καὶ ξιωῶν Ρ ρασίδα. «οὗ Φερῶν λύάμπεπογα όε, τῆς τὸ 
Κράασι δαρε μρμαίτων, τάν ν τ γαον»δὸ; . τὰ δε ίκομνται 

Πήνην εἴ κουρονγρε ΩΝ: μυρία σωέϑηκον, παρὰ 

ἀἀζτῷ ῷ » φὸκομᾷνδ ἴθι φρονῶν μέ 
ΒΆ. “Δ " ὶὶ δ᾽ ἡ ἡ οὐν, κρϑῆον ὁ ἐκρῆνου Ῥποραίπαν τ τὸν γ.νκὴ φύγον διλὸι ὕλακω 

Μᾶλλομ κακῶς “οσούγι; γορυ μοι λέ! νὐσϑμιέροα γίζον πειρόσον μέγα ἐφ ρό 

ΧοΟυϑ μϑῴγ χόέν σε λί νῳηρύςν, “66 ὀνπη ρίνῳ' μυ ὁλάκωνεσ, ἐἰσ' αὐδρέ 

αν. οὶ περὰ ἦν ἀμιωήαν. 
ΤΡ ὅ βριμραλεμαν Ῥιλγοινΐ χὼν ἐπῶν . ἧς Διδάλλεν ὡσ μεσ, 

μοσ' ἀμφότερα οὦ “πὸ τῆσ' σιυυϑέσεωσ', ἔς οὐδὲν τείνει. " ὧσ' οὐαντίον ὄγτω: τῆς “πόλεως κοὺ τύραὺ- 

μον. Λόγν δὐπράπελοψ. «ἀσπολογλαν ποϑυινὴν κοὺ ὅν τπιβαμμέμεν" Αὐτὸσ' ἄρχον. προ μαστοί ρ- 
γῶν τσ τυ ραν! δυσ' μόνοσ.. ἰατοξείασ δὲ σφοδρᾶς καὶ ὀλόας. Ιζ ὲ ξυνὸν ξ ρασία α α»τὶ Ἵππο λακὼ 

γ᾽ )ων ὑπῆν ὁ λαϊεονίζον τεσ τριαύ του ἐπετήφυομ, ὥςτε μακρὰ τῶ κράσπεδα Φορῶν. ὃ ὅξι τοὺσ' 
κρωλνούσ. φαίνεται οι τὸ λεγόμϑνον ὄναι ὡς λακωνίζωγ. ὡ ἐρασίδασ' γαὺ ϑφα τηγὸσ' λαϊίκεσμες 

μονίωρ.ς «- σεμμάπων δὲ, αὐτὶ Το σι ἐρίου. οὐχὶ μάτια δ, ἀλλα ἱ κράαπεδα σεμμιώτωψ. ποιαῦ- 

“ο  γουπφοροῦσιν 9! ὁ λαίωωψεν. Ναυμαχέρ. δέον ἐνπεῖν μάχωϑιι. Οὐδὲ ΑΔ ῤχουσλδνσελί γῳ: τῆνον 

μίαωὶ Ῥ μνὸ ἡ ΧΡῚ ὁ ἐλά λίτν ὄγηρνκδ: τῶν οἷς ἐππεϑεν. μεπενήνεκῇ ̓  ἐπὶ ΞΡ κί σῶν. φκὰ τοῖς 

λιοιδῥοισ περικήποι σι, τοὶ σέλινα (Δ πῇ γειψαι καπεφνΊ δυο. (οὐλ ἡμῶ ομὼ λέγον. οὕπω οὐδὲ α αρ 

δὴν ἔχεισ “τὸ πράγματος, [καϑυύπερ δον τοῖς [ήτο 'ς ὀσιόνπεσ, ἐνηρὶς σελίνοισ ἐσίᾳ. ΑἼλως. 

Ανὴ τὸ  γυμνικᾷ ἀ ἀλϑν!" ἥβιω οὐκ. εν ἡ πιμισνᾷ. πρὸς ὃν τοὶ ἐρίφηλν γηϑοντοι, δανοοῴσελή δὴν ἐπί 

ϑεσοιν. ὸ δ πήγαγον ὄπιν, ἐπειδὴ ιχϑὺ σίλινδυ προέτοιξεν 09ἐν χϑὺ τοὶ ροιμία. οὐσλῖν σελι νοις ἐσῖ. 

φιοὶν οὦ στιοὐ πῶ σο; οὐδὲ ἐἀρχβή ἄγωνε (ἐὴ πυρί μῶν ἐσυῤϑῥων. Τὸν τριλουνίκων ἐπῶν. αὖ 
τὸ δ δτελῶμ. «τὰ τοιαῦτοι “πωρὰ πὸσ φωρμὰσ ποίζ4. Φορτικοῦ! ὄγτοσ' οοὐ ᾧσ' μάλισος Τ᾽ 

πη τομ σήκω ΙΝ ἄρχισπομ. 



δ τς [4 Ὁ 

Αριςυφανουδ'’ 
Αλλωσ: ΝΑ οὗν ἐλ)εϊετἀλλ ταν ξυμῆτορος, 

(ὐπελ Αγήτο ἔμ ὧν σίχων. οῦτο Ταῦτα Ἰοίύτεσου καταντλβοὴ ξυμωμότως καλῇ: δί Φισιρ, ὁπεῖ ἐὉβ ϑυχελῖς 
πειροιμίαςήρθαηρ τῆς δ Β δε: ἃ ρατ᾽ αὐ πρὸς Ὡβϑεώνυ ὑμεῖς απαλλολβεῖ τίμιοι; 
κάπὼ ν- τρ᾿χρυνΐκον ὦ Ηδ δοικτοέμμοι δέρεῶνν κοὐδὲ ἐρᾷν" ἡμεραισι 

ΡΥΤΕΤΗΣ τριῶν λοινίκων Χοιδυδέ φτίν ὅχε ἕωσ' αὐ τίμου λοιπτῦν Ἴ» 
ἀϑίων ξωύγορος δὲ ῥ ῥά ΤΩρ' 

Ῥονδ δεν ὑμν ΩΝ ὀοτισημῶμ ἐπὶ ἡ τυραν δὶ ἐσοίλησ'» 

τολορῖ: ΚΚαϊξψομότα οὖς Βδοὼσ πορμ εὶ υμῖν τυραννίς ἤπικὼ ξινω μό τον: ς 
αὐτῶν σινεγζς ων μ Ηυτε μεϊζον ἢ ἥνΤ' Ἰλαῆϊον πρᾶμα Τις κοίτη β᾽" 
ππηδαμεσινρα  σὐβημῦ Ης ἐγὼ ὅ« ὑκουσοιγὔνο μι ᾿οὐδὲ πεμτήκομτ' “εὐ ξινωμοσία, οὐδὲν ἄλλο φε 

σὐμεμιελίτηποιὴ μὴν δἼαῦ Νύν δὲ πολλῶ σον “τουρὶ 'χουσ' δὲν ξι ὡτέρα . 

πιὰ δέρεοϑοω δὲ ο. δέρωιν ἐῶ ἀδὶ ὥστι Δ δὰ Ῥύμομ! οὐ πῆσ ᾧ οἰη9 βᾷ ἐ κυλίνδετοι: 

κν τύ εοϑϑ. Εως αὐ τί ἣν μϑβὰ ὠνητοίτις δρρῶτιμεμβρα δ αελ μ ϑίλη, 
μου. αὐτὶ τῶ ἕωσ' αὐ λέψα 

ἔνϑως εἴρηχ ὁπωλῶν πλησίον τὰς μεμραόοις γόνμου ὑπ λώπητοι. [πον 

τὐκονπἰτῶν. αὐτότονοἰς πεν ὥυτος ἀφωνόμ ζοιῖς ̓αὐϑρωτρσ. ΕἾ ΖῚ ἡ τυραν δ . 

τιμκοσὲν τοσ' κὼ ἐκ ἤρου ἢ Ηνδὴ πέπότοι πρόδσροίανγῇ, τοῖς ἐφυαιεὴ ἡδιυς μεΐχι, 
λοῦ λθόνου οὐΐι Ἰδίιν ὅ- Ηλαχανόπτολις παραδλέψασει φησὶ, θατέρῳ 
μομα. τῆσ' τυραυν δυσ: 

Αϑιοτέρα. διωνοτέρα τϑὸ ἐν Εἰ πέμοι, γῆ ΗΝ οὐ τεῖς. επότερον ἐπὶ συραῖν! “ὅ,, 

ἀγορᾷ ἀϑιοσμένη λέποϑεκν Ηνομι {45 τὸς ἀϑέμας δ᾽! ἐφῷψν ἡδύηιου τῶ : 
λίνδετοω δὲ πιριφέρετα. ΖανκΚιὶ μ(τ ἡ "7 ὀρνηγβὲν εἰσελθὸν το τῆς ἱεσήμ βίοι» 

ὃ »τῦϊ σ᾽ -σλάςοισ' δρΖ τὶ 

ρα Ἰκποὴὶ ᾿ ὀρφούς: ἐαίο ΟΥ κελη χσυι,Ἶ φος ἐλύνον ἐἀξυϑυ μεϑεϊονίμοι, 

“δὶ δι ῥικὸν τὸ Ἰγϑ Ηρετ' εἰτὴν ἱπσαίουκ αϑΥσομοω πυραρνίδο- 

οὐ οὕτως ἔλεγον, ὀρφὼς ὡς Βδὲ Τ' (ὗ Το δὲ που χοι σ' οἰκ σάν ἡδέαγε κοὸ νῦν ἐγὼ 
λαγὼσ κἷ ταὼς, μεμθρὰς 

δὲ εἰδὺς ἀφύας: Η δυσμάτι. πρὸς : πἰτειον. ὁτι Ἱδυομά ἔδιν, οὐ χῶσ' ὠχίσιν οαναηραφοίίς ξΡ τ λέ 

ξιὼρ αὐϑερίκω τὶ ὅμοιον. φ, ὑ-ππεῦσι δὲ ἐ ὄραται περλαὐτοῦ ἔς: ϑάσδος ἔσται νησ' σπρορεοικὸσ' σπτάσω 

ΤΠ αραβλύψασε Φισι. ἑπέρῳ ὀφθαλμῷ αὐτὸν Φυσι,χιλε πῶς ὑποδλεζα μϑμη φυϑὶ, σοῦ ὅδε Φα“ 
ὅν, ὡς δ, ἀξις ὃν δαν δώῃ ὃν συλόντοι Φατεὸν γίτει ο(ν- 

Η γομίζᾳς ποὸσ' ἀϑήνασ. Φιοὶμ: ὅτι διὰ σὲ Φύουσιν εἱ ἀθανοιἡ δύσμωτι . Εἰ πίω ποῖ ἰκαϑίος μια 

αὐτὶ “Το ὀκάτα τἤσοι [ὅλ' ἐμαὶ ἐμαυτῶ ὥπυραινί δα. “γο ἢ, τύραννος δεινὸς »τοτοοβὸσ πείσιορα. 

τον τυρανν!κὠτερθ;: ὁ δὲ ὁ ἡ παίας ἐπυραύνησε. δχό Ἱπππτόρχος. κοινῶς ἢ  ππέντεσ᾽ οι πεισιφφαι πίσω, 
πύραυνοι ἐλέγοντο. «πειίζ4) Ἂν ἅμα πρὸς, “ὁ τῆς σιυνομκωσιεις σἰμα κὸν ὶ ἱ-παῖαν ἐλαξο, λλε επὴσὲ ἃ 

ἱπιτίου τυραινὶ σ’ ἐδὸκ 4 ΠΣ πολὺ ΤΗσ' “Το πωτρὸσ' “πεισιεφάτον χείρων. Ἀιραμοψϑνοι ἡ αὐτοῦ (Δ 

ον » λισιοραμ. ἀϊεύτως δὲ σεοσάρωνο νων καπίνιουσ' Ῥ  σεισιερατισῶμ, Ἂν ἱππρίαν “παερίλαξων 

προβύτατος ἊΣ ἰὦ αὐτῶσ᾽, κρὶ πίω τυραιν δῶ ἃ ὄχι καθά κοὐ θουίων δ) δεισ' φισῖ. δοκϑ δὲ ἡ τυραν 
γὶσ καταιφῆρο, ὡς Φισιψ ἐραγριϑένηρ, ἐπὶ ἔτη ν᾽, “Τῦ) ἀἰεριβοῦσ' διαμένων. εὐιτεφαϑους μδ 

“ευσαράκοψτοιον ὧ » Φισαρην ἐροϑδηρν δὲ ἐξ ον αἴρονται “κελη ντιζφρὴ ἡ κυρίως ὸ κέλαπτι ἰλαύ 

νΕ,ν. σμηροσ΄. ὧσ' δδ τὠν᾽ ρ ἡ πσατισι κυλιτίφαν δὴ ἐσῶς. ό, Ἷ 8 



»»΄ῶ ἙΝ 
τῶν ᾿ 

“4, 

᾿ Σφῆκεσ. 

Τὸν πα τίρ ὅ 7) ρόλομ “των ποιλλαλφέντοῦβ 

Ἵ Ορϑοζοι ἐμῷ μὲν ων δυκοτολδω πῦρ  Ῥοπτών, 

» Ζὴν βίου γενν αἴον ὠσσερ μιδρύλος, αὐτίαν ἔχω 

Ἰαὺ μὰ δρᾷν, ξυνω μότ᾽ ὦ ὠμν φρο ἢ τυραν ἡ δα» 

ΦΟ ΝᾺ Υ δ κμ ἐῶ )»» οὐδὲ αὖ ὀρνίϑων “όλα, 

Αὐτὶ του ̓βιχλάβοιμί δ, οὗ Μεμὺμ ἀπτοσερέϊσ᾽. 

Ουδὲ λρήρω δα τίσιν, οὐδὲ ἐγχελυσινιῖλν Ἢ αὖ 

Δικὶ Δδακικεφα[οιμ' αἢ ἐφ λο τοί δυτε πνισμάν, . 

ΒΑΝυ Σ δ ̓ἐϑέσϑης δ» ἐδ όδ Τοιούγιν ππριὸ μιασιμ: 

Αλι ἐσν σιγῶμ αὐοιᾳρι νὰ μεϑης ἃ ἘΝ ̓γὼ λέγῳ, 

Ανκϑδὰ ξμνσ οἱ δμιαὐτ᾽ ὡς ποῦν τοῦ τοῦθ ̓ ἀμ τον {τ 

ῷ; Ἑξαμαρτόνω δε ϑων. Βδ κασοργελώ δι μι ὅν 
ὗυκ ἐπαίᾳ ὑπάνδρῶνιὃς σὺ μόνονδ' προτκυνέι!ν 

Αλλὰ δουλθίων λέλιϑ᾽ Φ. ̓ποὐδεσνυλείορ λέγωμ ̓ 

ὥςτε ἄρχο) ρα τί τῶν Β δὲ δουτ' αὐ ̓ὑπσρε εἰς 
Οιόμϑν οσ ἄρχομ, ἐπεὴδσκξον ὁ "μιαῖς ὥ πρίτιρ, 

Ητισύτομ ̓ς7σοι μκαρτρυμδρῳ "τὴν ἑλλ οἱ δου. 

Φ,Ρ αϑυγε: ̓ΑΤόρι σί ἐπέξειμι ϑέλω.Βδειδι μὲς ἐγῶ 

Ἀφετερῦν ἄπωντις οὐ Ὅν « δι ἐ ἐφος) γέ μοιδότε 

Ην δ "Ἴηϑῶ λέγων σοὺ, ττρισισοῦ “ εἰῷξι ἰφει- 
ἑνπέμοι λὰν λθνα ΤΆ ἢ δυαλ τη μν μεμμένης . 

Φι Μηδέτρτε ππροιμὰ ̓ἀκραῖυ ἀμϑὲν αησιϑῇ δική μοβὶ 

Χο Νῦν δὲ τὸν ἐκϑεμετίρου 

ἘΡΛΎΝΤ ΕΣ γος ΨΆΝ 
ἡ ὁρθδύειν καὶ Φοδαν καὶ 

συκοφαντεῖν χρὴ 
Ὑτκλιει ἀστοί. Ζῆν βίον 

ἐν δύκικις 

γνεναῦον. ν ὑσ' τοὺσ' ἀφ 

᾿ δέξις σεν ήσοινποὶστι “ὸν μὸ- 

ρυχν, δ) πολιτικῶν πε- 
ἐ 

ρει εῖζε πϑαμμάτων. ἀενον 

νεχέωῳ ὅτι τρυφερὸσν κοὰ 

Ἱ ἀδύβιος κωμῳδεϊται. ἢ δι 

νῷ ) οὐ ἰρωμέιᾳ.. «αὐπιαν δὲ, 

μέμνενκοὶ ὑγλημα. 

Ἰαῦτα )αῦ. Τὸ εξεσ, ἀππελ 

λαλίεμτα ἀροῴς τουῦ τοι 

ἐραν. Ο νίϑων γῖλα. ἡτοῦ 

γόιμία ἐπι, λίαν δυσικε 

μονοπον ἃ παντο ΚΕΚΊΝ 

ῥϑϑωμ, ὡσ κοὰ ἐἰωδηρ ἀδὸσ 

μάτοῦ πόρας κομ } 2εοϑηι. 

ΩΣ γα Ζ ὀρυίϑων 

γἰλα-ποτὲ λα βῶν. οἱ δὲ (Ὁ 

“ἰεμονοιζτεο' ρρυστο ὦ “ὦ 

ληϑέιον πορίσουμη. βατίσ' 

δὲ ὁλεὶ ἰχένοσ. κοῦ βατιο- 

σὐποι 0) 1 ὀψοφανοι. Πε 

πνι πιένον. δέον εἰνπεν ἐν 

Αϑῴον, φιοὶ πεπν! παένον. 

ἀππϑ-Το συμβαίνονης 5: 

δ δε ίκαςῶν. τοῖς ὄκαζομς 

ἀρὰ Καταγιλώμυμὶ οι, 

μλοϑοίνκκ ααγιλώμη ὑπάμορῶρ οὗτου Ἀ, μόνον σιμᾶς κὼ σίβφς ὁ ὡς βελτίουσ, ἀλλὰ ᾿ ὡνδ ἀϑὰ 

“ταῖς ὑπὸ τῆν. λέγον γὺσ' δεμαγωησ' ὧν ἱπρορταΐξει δγί,αϑοιονρ ὑφῶν τ σὸν μεσϑὲν λαμβά 

ῬΡΑΝΝῚ Αἴ Ἀλὰ δὺυ λϑίωρ λέλιθας: ὅτι πρὸς τὼς ὕπρδς 'σεισ' ξ δημαγωγῶν ς ἰδέκαξομὶ "Ὁ ὑπερέτωι 

ἧσαῃ αὐτῶν πεὸσ ὃ ἐκόνων βούλημα δὺκ αἷ ον τέσ': Καρπονμϑῳ τίω ἑδλοίδα. γὺσ Φόρουσ' ἐσ 

λάμβανον δὲ ἀϑηραῖοι ὁ δὲ λόγος, τί σοὶ ὑκορύπων ἀϑανρίι ὀντίπρος ἡνῷ. ὮῬ δικαρικὸν μόνον μδᾳ Μμ 

βάμοντι. οἵ γα δυμαι φγοὶ, » πίντοι λαμβαϑοισιν. Αφυτε νἀ παντες. πρὸς τοὺς σφλκαὶ φε 

σιν ὅτι ἐἄφεπε αὐγν. κα πρὸ γὺσ' οἠκέτοις γυς κα ἐπέχοντος τὸν Φιλοϊιλέφνα. Μηδέπετε «ἰοιμὶ. 

“ἴορ ἐν πεῖν ἄξω ατον ἀγαοῖ, δαί μονοσ τὸν μεϑὲν, ὄρικορο ὑπεμφαίνων Ἂ Φιλύδκομ. Α γειϑοῦ 

σάμενος: ὡὲ ἂ᾿ ὀρήρν φῶ γδι ἡμῖν πτίρεριν ρπεΐσοιοἰγοιθοῦ Δώμονοσ. ἴϑοσ' δὲ (ὦ, ὃ πῦτε μὐδλοιὰ 
τράπεζα ἀρεῶς, ἀγαθοῦ δαΐμιονον ἐπιῤῥοφθρ. ὡς ῥεόαυμιπὸσ τὴς ὁ! δδὲ ἀπολλθσω γομοὺ ὅτι 

μ πατήριορ μεφῦν πεύλιν ἀπεισλήρον, διδόλωκορὲ ζΥΎΝ ὝΝ πτρὶ σαζφρονος. ἐκϑημετέρου ἐκ 

τῷ ἡμετί ρου. Ττο δὲ πρῦ σὴν κλέωνα - “ 



ἕν γκάτωμον διποῖσ' χοῦ τὸ 
Φισινι ὡσ' οντῇ Κ αἴσμιγραμ 

ματεὶ ου τινὸτ ὄμτος, διπὸν 

“πὸὶ κεφάλαια ρύα τῷ 

σποτρὸς λογοβθῥων οὐεγί 

γ547] ο. ἵνα Φιοὶ λαδὼν 

χαἰβίίω͵ ,αϑα γροίψοιμαι 5 Ξ 

λειρδδων τα ἱεφάλαια 

Μὲ κατὸ ὃν νεανίαν. τινὶσ' 

τοῦτα πρὸς τοὶ αὔω. ὅπῶσ 

Φανήσε, μὲ (κα τοὶ γεδε λί 

γϑν" ἀλλὰ δυλονότι ἀγα" 

πιαπίίνωπε ρὸν αὐτοῦ κὼ 

ΣΉΝ 
Αἰρισοφείνους 

Γυμνασίου λέπιν τ δεῖ 

Καινὸν͵ δ΄πῶσ φαρ εἰσῃ . 

Βδϑε-ἕνε γεκτωμοιδεῖ ὑροτίω κἰφᾷν "δ ὧσ ποῖ χα 

ΧΡΙΑ͂ τῶὼρ Φαρέ! ποῖόσ χες ὧν. 

Ην τιχῦ “Τοὺ σέρακε λδύμ» 
Ν ΝΙΝ ’ 

Μη κατοὸ οβμ νεανιαν 

Τὸν δελίκεινιδρῶς ΥΣ ὡσ' 
Σ οι μέσος ἐσὴν ἀγων Καὶ στοὶ εἰ παν τῶν 

Εἰ περ ὃ μὴ γένο;» γιῶ, ὦνυς ἐθέλεικρα τῆσσι: δ 
Α ἀνὰ 

ΒδΚο μ δ8σ- αὐλεξμ ἀρῆς, μννμάσυναγραίψομοὲ επῷ 

βίλπιω. Μένε μόσυνα. ἐν Φι τ φάθ ὑμέῶφην ὁδέμε τῷ λόγῳ κρατήσῃ, 
Τὸ Μη μιονδῦστοι ἀσπὸ γρῶγο 

αὶ: Οὐκ αρῖ: οὐ ἢ ρβώ 

χ. "οὐδὲ “ τυχῴν. Βον. 

λοφῦρον «τοῖς ὁπομγήμα 

σιν οὔ τω μγρα οὐ. θα.2λο 

Φύροι αὐ πε ργώτω. θειλ 

λδυνγερ φοῖσι φο βίνοι. οἱ καὶ 
φρστα τοιαῦσποι ον ἀ2 

γρῷ οἰκονομοῖσιν. ϑύχιρᾶσ' 

δέ ὅσ “πιθὶ ὧν μηδὲν ἔσο 

ὀπεὲν σειφὸς ἀσελεόϑοἰς ον 

“τεσ΄. βα λλοφόρετ ἯΣ ἐφ», 

βουλι ὀκϑροσ' τοὺς γίροντος 

ΣΤΡΟΦΗ ΚΩ͂ΛΩΝ . 

Χοιύυκέτι πρισβυ τῶν ὅλλοσ 

Χ ρήσέμοσ' (σ᾿ οὐδ᾽ ἀκ ΕΥ̓ 

Σ κω ἡομϑροι Ὁ αὖ ἐν 

Ταῦσιρ ὁδοὴσ οἱ σιζσοισ’͵ 

Θαλλσφὸ βοικο λοίμιαδ᾽ αι 

Τωμοσίων. " λύφι: 

Α»ν ὦ περὶ πάσης μέλλων ασιλέΐ αὐ τιλογίοῦ 
Τὸν ἡμοτίρ "μωϊθαρέ, πῶσοιν γῶν ν δα σοίν εζε: 

ΦιιΚαλ μι θὺντ ἀηρόαλόι δωνστρὶτία ΑὑΧ ἐ ἐηρδείξω. 

δελῶσκι. ἐπειδὰοντεῖς το Τὴσ ἡμετίρας, ὧς δὲ μιᾶς ὑἥων 58) βασιλείασ' 
ναϑηναίοις ο, Ἀρογτεσ, θαΆ, 

Λοὺσ ἔχοντί ὑπομένον. .ὧσ' οἷν ἐσ οὐδὲν ἘΠΉΝΕ χρησίμων αὐ τω τῶ μα λλοφορξμ, οἱ οὕπωσ αὐ 

χουν σ' ἐπίσκωγεν. ὁ ὃ ἐϑβτοι δυκιεώ οὐὔχοσ' εἰντῳῦ σπειναθαναὶ καῇ, οὐκ. οἱ δὲς. 6 ὄγυ “ποι Δι τας γραῦς, 

ἐντοῖσ' ππιναϑηναίοι ὑὁπείληφε ϑαλοῷο βᾶν "ξονοφῶν τος μϑρ εὐτῶ συμποσίῳ φιλοχθρεδὲ ἐνντῇ 
δυυτίρᾳ. δσ,γ. κοὰ ἈΝ καταὶδὲνται Ἂ Ἰϑοσ, ἐ ἐριλθόννον σιυνὶ σι. μιδημονϑύει τῶ ἔθου κρατῆνοα 

Αϑρ εὐδαλιμἶσι φυριίι ράτς δὲ ἐν ἐν ἐπιλήσμοσιμ. ἂντωμοσιῶν. Ὁ δκώρ: αΨπωμιοσία δὲ ἱκαν 

λοῦτο »ὅταν ὃ ἐγκαλούμϑροσ περὶ κλοπῆσ' ἐν κὰ δικασμρὶῳ, ,ὀμωμόϊιει πρὸ δείκισ'. κρὼ ὁ ἐγιζ-- 

τῶν δὲ αὐτο Ρ αὐτομωμόκει αὐσὸν ἀνο ἐὸν λησήν καὶ οὗ»! μαρτυ βὲς καλοῦν. 

Κιλυφι. καλύμμιατοι δε εῶν. ἢ δ δ᾽ ἐγκιλεμοῖτον «κελύφη δὲ πὰ ὡς υὧν καλύμματα. ὠτπ 

σεὶ ἐλεδν ἀπρθληματον δικῶν. Απὸ βαλθὶσωρ. ἀσάρχθο διρίωσ. ἀπὸ " μετα φορᾶσ δῆ 

στε δ οὔρομούτων. βαλβὶς χίρίῶιν, ἑἀφετιρία: γραμμὴ δὲ, ἰφὶι ὁσήϊωε σιν. ἕως αὖ ἰποσημαν 

δῇ. δρόμος αὐτῶν. Αλλῷ. ὃ χορὺσ' περραϑσύνων Ἔρφι λοίολέῳνα τοῦτο φισι. 
Ἴρνφε 



; 
2 

Βδυ Τυτὶ σερὶ ἢ, β αὖτιρολμ τῶν ἐῶ ὸ μυυμὸ στορόν μοι . 

Σ φῆκεσ. 

τἰλὠδωμόνγ᾽ ἡ μακϑιοὺν μάν νι κακοῦ» τ νφιαηθι τρυ 
Δ Ἵ φὶς δεόμϑρον: καλῶς δὲ 

Η ̓γυφερώτε, ἦ εἰνδτέρομ ζώου νὴ τοιύτρυ εέρονᾳ" ὁ προ ϑηξιν τῦῦ προντοσι 

ὧν πρῶτο μ᾽ ἐρηουτ ὀξούνῆν τυρσ' διλ]δ)σιβρυφαικτὶ ἀἰϑενᾶσ' γουῇ περὶ τοὶσ' ἡ 

Ανόρες μεπόλοιοντεβασσηζ κά ποοτ εὐθὺν προσιόντι, δονὰσ' ἃ γίρονπεσ. ἕμω 

Ἑμόαθλψμοι τ Τ αϑει ᾿ἀποαλὲν ἢ δ δαιμοσίωρ κεκλοφύήσν. ῥαδλεμοι τὐὼ χέρα. ὃ 
“ποιοῦσι “οξισ' δεμιαι σοῶσ, 

Ϊ κετενουσί!᾽ υ ̓ ποκύη δυ τίς, ΤῊΝ φωμὺν οἰκ Φολοῦμ" ΤΟ. π ωπιν τικῶν ποιοῦ τές 
Οιιιτότρον ὦπῆς αὐ ᾿ 77μι αἰ σ᾽ ἐἰκουυ βενπώτοθ ὑφείλυ͵ ἠρέμα ἐφατῆ ὀμϑροι τῆν 

! 

Α ἱ ρχὸν ἄρξας" ““ φατιᾶς ῬΙ ἴσ' ξυοσῖ Τ᾿ ἐ ἀγοφάζωμ: λειρὸσ' ἐντῷ ἀασοίϑεοϑοι 
᾿ δηὰ “ὁ μελλᾷν κρίνεαννοι 

ὃς ἐμ ̓χό᾽ ̓αὐζῶντιίλαν, εἰμαδναὶ ὃ προτὶ “ἀτρφιξιν ὑυλδημοσίων κλοπῆν πρὸ 

μαπτολαὰ μβάνονεσ' . 

Φ, Ἐιτ εἰσελϑῶν αὐτιβοληϑεὶς τὸν δργὴμ οἰτρμορλβέι; Οὐκ οχροῦτε. οἰκ Ῥὰ 
᾿] “ . 

Ευδον,ρύτων ὧν αὖ φάσικω παμτων ὑδὰν “ππελρίηκο. “εοντεσ: με ἐρίου ἐὸᾳ ἀδὴ 
ν - 

Αλλἀκροῦμοι παρίσσισ φωροὶς ἱόμτων εἰς οἐτρῷνξιν ἱ τὐμην απ 
Φέρ ἴσων πὶ ἀκέσων ἀκῶσου θώχον μι ἐνταῦθα δκαρι δἰ ζῶνήϊδοι. τα εἰσὶ 

ὀι μϑὼ γ ̓ ἀτρα λοίομ σε ἴαν οὐὐ τῶν. Δ προς τιέασιμ αὐ λὐγουμεήξίωσιν. ἁμὰ 

Κα κα ἥρὸν σι ἤσινίω: αὖ ἰσαΐσῃ Ῥΐσιν ἐ μοισίν"» δνρ πτήϑη νπβοῦ. 
Του “πθιοτ τῷ γράμ 

οἱ δὲ »λέλϑυσί ἀύϑους ἡμῖν οὐδ αὐσώπσου Τὴ λοῖον. ματείῳ ἑξδελυκλέων ΓΩ 
ὁιδ »σικώπ οὐσ᾽ ἦν ̓ἐὼ γιλοίσω͵ Ρν ϑυμὶ καταθωμιαι πογράφυταιδτι αὐπῖβο 

Καν μὴγύτ ν᾿ αὐαπελϑὼ μείϑο, τοὶ προ δοίρα δ᾽ θυτοῤαλκ 4. λοίταιοὶ δεήα σοὺ ὡς ὡς δ. 
γ 

αϑὼ ἜΗΝ ἐῤῥ δα τοῦτο Τοὶσ θηλείαν νὴ Ῥὺς ἐθς τ χιρὸ ἐγωδιἀκροῶμα" ; 
εἰσ’ κατηγορίαν αὐτῶν. «ἃ 

Ταλισυῃ κυήϊ γᾷ ̓ ἀμαδλυχβῇ κῴπεδ ὃ ὁπῆς υ ̓πὲρ οὐ ἢ πημοργρέα: ἡ ) ἀποξαλὼν. 

ὥςπερ ϑ.δν αν ΤΊ βολέϊμε τέμωμ τ τ μθώες οἰπολῦσσαν ἕνδν τούτων ὧν φαν 

Εἰ μδῳ λείρσὰ ἐριὸς φΦωρῇ νπσροεδὺς Φωμὴνἐ ἐλεήσονις σ᾿Ὁ" αὐτὴ το ἃ ἐξωνον, ε 
πώγγἔλλομω, “ποιέρ, ὦ 

Εἰδὶ οὐ τ ̓  χοιθιδῦοις λαίρω, ϑυλαίβοςφωνῃ μεπηϑε ας 
δὸν ου "ποιῶ. “νοῦ οι} ὴ α; 

χ᾽ ὅμει αὐτῷ! γ᾽ ΦΉΣ 0 Ὰ ὀλίς ηὃν κολοπ᾽ αὐέξιμ ̓ δε εοι κοι. “τὰ ραχρῖμααι 
μϑὸἐπουγγέλλοντωι, ὕξερον ὃ αὐργοΐται. Κακὰ ποὺς ες οὗσιν. μἐνοψίμαιτι ὄρνίε μυτο θὰς ἀπ» 
τῷ τσλιυθωντικ οὐ εις “δεῤιϊκόμ. ὁδὲ νοῦσ', ὙΝ αν οὗ τοι τλκακὰ οὶ ἡμέτερα ἀποφήνωσι τῦϊσ᾽ ἑωυ 

τῶν Ἰσρ. Αλλωσ. αὐτὶ τοῦ Τὸ σνιῦτου λίέγοισιμ, ἕωσ' αὖ αὐηρὶσ πίνιντουσ' ἀσπὸ  δείξοοσιν ὦ ὡς ἐγ5: 

Αι σώον τπαλϑίον οὐ σώσες Ῥαγρόίαιν ὑδλύετο ὑτπρκριτὴς πλοιόδι. “προπεριαυδοται: ὴ Ῥγλθιον. Ἐ᾿ 

φὐσ' ανολίμομεισ' ξῦμα. διὰ) ) ὃν ον ον οἱ  δεωοιζό μβροι τοῦτο ἐποιουῖνα κανποιῦϑου ἐλενϑῶσιν. 

Αἰμαέλη χϑται ποι αὐ Φωνἰυὐἀφίνσιν ἐλεεινίω. «ἐκὴ τῆσ ἀσίμαφυγῆς, δαλοὶ τἀώβραλξίαν 5 Ῥ “πι 

σωνήλικιαν. Εἰ μϑδγαιρωσ αὐρνὸς ΦΉνΝ "παίζω τοῦτα. ἐπε εϊεξινοιούτως λέγουσιν ὀρδῥαφσενά 
“τίσ ἐλε,οσ τοὺσ αὐσενασ' ἀπίτω εἰδὲ θήλεα, ἜΣ θηλείασ' ματοικτει ράτω. λείπει δὲ Ω ἐλ ἐησον 

Χωριοῦ δ. ἴσως ὅτι λα Ἷ ρὸς τὰ σαμρϑϑῇ) ω γμερμσεϑὸν αἰδοῖ ἐν: Τὸν κὀλλοπάνθμθν. αὐτὴ Τὐξπττν 

τέσιν τὴς ὀργῆς. ἡ τε ρει ταν, τὴς ὁρμῆσ, ἀντο Κρ ὸν φένορ τα κόλλοφς. σι! ὴ δ΄ ρμα σεριῶ- 



Α͂ οιςυφαύ οὐδ’ 

πίον ἢ οὐ ἀρὰ ΓΝ οὐμεισέλη γὕτισ᾽ ἀρχ δι ἊΣ πλόηυ κατα ανης ̓ 

πατρὶ Βδι" Δα σερ ᾿αὐταυτὴ)οάνξομο, ΠΥΡ πλδρυκ αποιρῥνην . 

ἣν ἰκόδλοππ. ν Καῤτὰ πεθόμοιμέμνησ᾽ ὦ χεισ' φάσκωμτ ἑλλαίδονάρας 
κόλλοπεσ λέ, Φὶ Πα δῶν Τοΐμν!συκεμαιζομϑμί ὧν «οὐ σὰ! ἐδ "οὶ ἐρεσηϑεζῶ. 
φμτα, οἱ γτούσστι Κἂν οἴσεχρος εἰσέλθψ φαίγρυ ὑκ εἰπεφϑύγει πρὶν αν  μῆψ 
λίσκοι τὴσ κι» 
ἀρ ρα δας ἑκτῆς νεόβης ἐπῇ ρβσίν “τὴν καιλλή φῆμ ἐπολίξασ. 
»“ποδεσμιομῶντοιι Κάν αὐλντήςγε “κ ἡνμεκα,, ταύτης ἡμῖν ἐπίλειραν, 

ε Ἁ ’ 

ἐἱ ρϑυραβ' θυτει Ἐνφορβᾷ. τοῖσι δδικοιφοζός ἔξοσδομ ἐν λισ᾽ εἰπαιοῦσίμ. 
γονται βφεο" γιὸ ἀηρβνησεκωγδητῆ ̓ ρ τῷ, δώκατωλιποὺνποῦδιἐ ἐπήκλις, 
μέρων. ὀργὶς ἦν 

κόδλοπα αὐτὶ Κλανν ἡ "μές μμαικρα Σ τὸ κεφαλὴμ,εὐτέντει τὴ ἡ δικϑύκυ, 
τῷ πἰὼ τοῖσιν Καὶ ὙΝ κόγλῳ τῇ ποόμυ σεμνῶς ἘΠ} σὴ μόοισὶν ἐγρύσῃ, 
τῆσ' ὀργῖσ. Κα ἔλμϑμ: ταῦ Τὴν διχῶς οὲ ἡμεῖς αὐ χιβολήσοιτοαν οι τεῦσῃ ͵ " 
“τὰ ΧΟΡ" . ἴμουτοι 

γλωσκαπας Καὶ ταῦ τονυτχε σθιωοι εἤρῷ αϑρῆβα᾽ εἴγλων Ζδομῖ᾽ οὐ χϑ- 

φρόνισισ. Βδο᾿ Τουτλπέρνισεμνὸμ Ῥύτων ὧν εἰ ἤρμικαις μακαρίζω. 
Καὶ πῤγαιϑοῖ μοι 

μέμνησι. ῶ μεμ' ησῦ Φισιψ ὀπὲρ, ἃ ἐχε Φάσκων αὔλεν “ὔσ' ἑλλάϑοσ'. ἐπειδὰ ὑλυλοὸ ἐΦιλο- 

Κλέων ὅτι ταξχρισιν οἱ δγ κι «οὶ τῇσ' ἑδλάδοσ. Γαἰσὼν τοῖνεν δομι μαζομδϑων- “πρ δα’ ὁ ἴθος. ΚῊ 

συτέλης δὲ φασιν ὅτι ψεφρὸ 0) ἐγγραφὸ μόρον, δοκιμαϊζοβγο νεώπεροι ΑΝ τῶν ᾽ε ὅεμ: Ἴσως σ' αὐ περὶ 

ϑριι ινοιϑῥωμ παισῶν θσ' τοὺς γυμνικὰσ' ἀγϑγασ' λέγε. οὐ " χὺσ' ἐν δκαρηείῳ κθινοῤόῥωμ, ἀδλν 

κω πρεσβυπέρων. Αλλως. Ὧν ἊΣ πακίσων τίω ὑληίων αὐ δοιμάφονπεσ, “ταὶ οἰ δοῖ α. ἐσκόρον 

δὰ αὐ δέιοὃς αὐτῶν ἐἰσ' ὁ ̓χρ'σιμϑύοιν οὐ “τοῖ!σ' λοτουρπαισι Καὶ δαγροσι ὅτι σπραηκὸσ ὑσπποκρι 

τὴσ' ὃ ὀἰαγροσ ὄριται πρότερον. ὡς ϑαυμάζων δ αὐτόν Φυσιν. ὅτι καὶ ἱκῶνος ὃ μέγαισ ἰ υ μάϑ 

[μα οδ ἢ. ἐκπῆσ' νιοβεσ' δὲ, πρὸ πυδὰ ὑπο οίϑη τίω οιὐβίω, "  σαφοίελέους ὶ αἰρῴλου. ἐαλεῖρα δὲ 

μιιϑούς, πὸ ἀπὸ δ "γῶν κέρδν Ἐν φορδέᾷ. φορξειαὶ εἰσι τοὶ δὰ ῥμάτα τὰ περὶ Ῥ ὸ εῦμα δ᾽ 

αἀϑλυτῶν προιδεσμϑυδ ϑμαι ὃ ὅππως αν σύμμετρον υ πνόμα πεμπῦμᾶρον, «δεῖαν πίω φωνὶν 13 

εὐλοῦ “ποιήσῃ, ὃ δὲ λέγει, τοὺ τό ἔζιν. ἐπὶ ̓ γυκῆσι αὐλητὴς: αὐντῖδοσιμ »ύτου, προπέμπει. ἡμᾶσ' 

μυπὼ αὐλοῦ. ἴϑος δὲ ιῷ ἐν τοίσ' ὃ ὁ δεῖς ὃ ΞΡ τῆς ζκγῳ δ͵ας χορικῶν προστόσων, προνγξιοϑς αὐλίϊην, 

ὡς αὐλοΐψετος προπέμπειν. ὁπ λαξον ὦ εἰς ̓ ἰδότωτα ̓  δικαςῶν ὃ Φιλοκλέων. Ἑαΐκλεηρον. 

ἐπίκληρο, λέιδ).κἡ νῷ ὕ πλαρορόμος καλοῤϑῥη ὅταν δὲ πεῶρὀρφαιυν “ποὺς ριμαζοι «δελφὼν 
σι οὗ σού ἐρυμος Ιρὴ κοὲ το; τυ ὐχ: ὑπεκᾷ Αϑόν οὐσία »ταύτηιν. καλοῦσιν ὑίκλερον: δ ὁμοῖος δὲ δυτίω 

ἐδ πγαι μοῤθῥηψ, ἄτα ὃ ὁ ἐπὶ ἫΝ οὐσίᾳ ὅλείοατα 'λελομμένι [καλοῦσι γοὺ κοὺ πίω οὐσίαν κλῖρ. - 

καλέντοιι: , ) ἐαίκλν ροσ' κὸ ἡμδεπτω γγαμομένν. ἀλλὰ ἡγὰ τῷ ῦ ποβὶ οὔσοι. μαϑύτι καϑήκάᾷ εν 

τῇ πῶσοι ἡ οὐσίαι. κκαλοιΐτοι δὲ ὑαίκλαροι καυδύοῦ ὡσί κα " -σλότς. ΩΣ τίὼω ἐπίκλερον καλῇ 

σ᾽ν ΩΡ «ματίδε ἊΝ πιρῦλον γόμος ἡ ἰῷ ἀϑήνῃσιν » εὐνσήας μὰν οὐσησ' ϑυγοι βοὸς ονοθουὴ ἡοῦ, μὰ 

κληρονομί ὃν γῦϑεν τὸ πυδα: Κι: ἘΝ δαύγχιοηῖ σημέδοις. ὡς μόρας ἐπιτιέντων “τοῖς ἀλά ΡῈ 

οἐσιν, ἀσιῥαλέίασ' «δείια, κόγ ΧΡ δὲ, Ὁ" κορχυλίῳ Ὧϑ ἐπικεμθῳ “τοῦς σζῥραπδι, σ᾽ μὲ ἀφο 

φεοῦς »οὺς τύπευσ' αὐτῆς: Ἐδυμᾶρ τιὐπίω. ἐκδῦϑοβϑν αὐτέῳ φισι το οἷ ροδυκοῖψτι ἡμᾶς. 

Μακ αρίζω. λώπει Ἵ κατα κα τὼ τοῦτο σὲ ἐ φησι μακουριζῳ, ὁ αὐιγιλάτωσ' χραῆειν. 

Ἂν 



Σφῆκιδσ. 

"ἢ αλοϑζανκλόρντδ διαθήκην ἰδ, αὐακοτχυλιἐζων ̓ Ἀμανρρονδδοντῷ 

φιιξ των ἡβ ὅλη χωδὴμ ὃ ὁ τοῖν κι θάνοι μἶγο πράϊα αΡρησΝ, 
κογχύλιν πίπαιχω 

λύγουσι δὲ βραχέιαν τίὼ 

ἃ ΕΟ, παῖε εἰδν «ϑυτος Τοῖσι γκασνώς “ποῦ ροκδουνοως Ὑ συλ δι ΤΩ αἰακοῦ 
Ὧν 

Ἐπ Μαϑλος. "χὐ αὐτοῦ" κολχκώνυ  ἀασιδατελι: γυλιαΐσο. λέγο δὲ αὐπὶ 

υχι ἃ προδώσει κἡ "Δ “ φασὶ “Πέρα 1 17 λ᾽διλμαχέ 'αϑς ὮΝ κωλύωρ. Ἐτισλὶ ἐν 
λὰ χυδῆμοσ. ἡξουλὲ κὺ 

Καὶ τῷ δόμῳ τνώμηρ ὐδλὰς πῶηρτ ἐρίκησεν, ἐσὺ μὲ ὁδῆμον ἐνά ἀπορίσῳ 

Ει πηῖὰ δκαφήο ἀφεν πρῶτιί σοί μί ὧν δεκοίσοιντ᾽, πράπιατοσ, τῦϊσ' δκαν 

Αὐϑιδ᾽ ὁζς λεωνδκεκραξ, ειδαι μοι αν μα Ὁ ΓΚ. Ῥωγᾷ: σοῶσ' ἐπιτρέπεις: ἕνα 
θλοσ΄. Δαθλοσ ἑὐτωρσυ- 

Αλλὰ ἐφυλζῆ 4 δὲ οὶ ΧΕΙ ρὸ ἐχυν ὐτὸς ΜΑΙ]: Τκς ἀπομύνᾳ ὑρετα " μυνμενδίω 

Σὺ τ πῶ τίρ δλ ὁτιῆν Ἰύτωντ σου πτώτοτ' ζδραδ΄. ἃ; ἐνάχαιν ἴον ὃ Ἤμ 

Αλλὰ κωῤ και δὲν αὐὲρ φυμὶν ὅδὲν ἑλήων͵ σιν: οὗ τοσύβιρ ὑμῖν πον 

Τόν σῦν ἔχωνε ἐκτ  λεκαίν πόμρε δ ἡμι πσεράκων Εἰ» ρὐσ' πεξοτεσ' σιιυγοροσ' 
ὡνπερ φαῦλος. ἩΡΆΜΟΣ 

Σ «Οὐκηῖ ἀπ Ἢ αἰαῖ, οἵων οἰτρκλέίφς ΔΝ κατερύκς: ΠΑ δ ας κἡ λρις 

ἢ, δυλόάχῃ ὅσοιν ἐφασκειχ ὑπηρεσίαν οἰγρδε! 34μ. των ἐν πεισείνερῳ. οὐ κρα 

ΒΝ. ἕμπλησολέβ Σ πον πόροι πουύ σφτΤὲκ φναφ αυήσεν “νον εὐρείας. [οολὰ» 

μύνυμον δὲ ὧπε ὃν Ἐν 

νυν μον. ἄρντων δ ὅτι ἰδ 
Ρ ἰρωκ λυξ σέοι γένο εδ ἕ ὠρχης τῆς πίρισέμνσ. 

Φι ὀδε ἥδεσον Ῥύτω,ἐεὶ πόντωμ, δ᾽ γῶ ̓φιλελήσμην Ὁ λαξ κρὺ ῥίγα ασις τὸ δὲ 
ὄταν οἰκαδ᾽ίωτ αἰῶ ε χυνκὰ (πε εἰσ κον μα ποίντ᾽ ; λυπρωσίσοιμ ὑμιᾶς ἐπεὶ 

λύγϑισι τὰ τοιαῦτον οἱ ἐ᾿ 

“βῥι: ὧ Υ ἡμῶν ἀγφηῖ οι, Δέκ προσξύσω τέ. πόλιν. Καὶ αὐ τρδάμῳ “νώ μιν. ὅτι αὐ δεμινγοῦ 

τῷ δέμῳ φεοὶν, ἀκ ἰδῶ φινίκνσ τίω γέφον, αὐὴν Τὰς ἰμρί σὸν Ἢ ὅκα ὧν ὀμὴ πεδτιρον. πρὸς 

μίαν δίκαν δε μά σοιν τες ὁ δγκατοὶ, πωρϑονὺ ἐπιβεψοεμ. Καὶ μὰ ὅπε ' τον ἡ δι κατήρια ὃ οἷῦν μῆ 

κίτι ἴχμ τίω ὁβουσίαν ἄδκον “πο! ἤσοι!. ἀλλᾶπαξ (μρεϑῆνοα ὑπὶρ΄ τούτω ἢν κοὺ μὲ ἣ ἔσϑοι δῷ 

βόλιμον τινὶ “ποι (σαεϑοω ὁ ἐπὶ 33 “νωμῶν δ. Ὁ ψηφισμάτων. «ἀ)λὰ Υ̓ ἀ ποιδικ ιϑον με ύριον ϑμμ. 

Αὐτὸς. κατεξο χὴν ὁ, αὐ: κεκραξιδώμασ δὲ ὁ ὁ τῇ 60) δαμα ων. ἐυφεμίου. ὅτι δυφαμειοσ, 5 Ὡ 

ἄγαν δγαβαροβϑῴων ἐπὶ κολακόᾳ ὑδινᾧ ᾧ πᾶ ρθίκασε ὃν ϑέω ρον. δὰ ἰκολακείαν ποὸὶ ὑπποδέμα τῶ 

Φ δυκαςῶν ἀπογώμταω ῶ ἀλάφοντω. μετῆικτο δὲ ἀπὸ ν᾽ ἃ ἀγγίωμ κυρίοωσ' ὲ πἰϑικωμῆσι ὕζι, 

δ πρσῶσοα τῶκε ράμια. Ἢ βρωικ ἡ σ' λεῇ ΤᾺ λυδροιμιαικὸν του» ων "ἢ Ἢ ἐπαίιαίκ  Ἐρλ αυδόνικώντωμ. 

ἡ ἐπὶ "ἢ αὐ ἡμηλιυο ἐϑβων [καὶ βιοιζομ “Ἱ ἰκαϑαίρεοῦς ὁ ὸ ὃ πρωκ ῦσ -αλυνομήπεριήνξ) πῆ τῆς καθαρ 

σευσ δι ἔτι μολύγῶ Δ μάλλορ «τῇ β ῥύσει τ τῆς γκισφῦς. Ἀρῇ) ἡ τὸ Ῥ τίωγισέ ἐραφε ρομδμην ἐχν 

τὰν ἃ νὴ ο ́τ΄ ἀπολούεεϑοι δικωμδθων τῇ Φορᾷ. Αλλω. διφρόνιος μϑν ὡσ' τῆς ἐἰκ ὄνοσ' αὐ“ 

ποὺ ματαίαν οὔσησ'. ὅτι ματαίων ἐπιθυ μέν. ἡ καὶ μέροσ' «κᾶγο ππλιωόμϑρεν, {τι μολεϑ. καλ 

αίσρατοσί Φισι πὰ ρριμία: πρῶὺκ τῦσ. λουτροῦ τϑιήνῃ, ἕω ΞΡ ἐναζοιδβων ἐσ κακὸν ἑαυτι ὑσ.- 

ὡς ὅτι ὀιάζοιτομλ ἀπὸ παλϑειϑοα. ὅταν ὄνια δίιοΣ ὅτι ππιλιμιὰ ἡ δὰ ΤΑδ' γωαικῶν τομελία, 

κὴ ὅτωσ' ὑτημέλοιων "υσ᾽ πωτί ἐρασ' κοὺ γέρόντασ. οσε μυτὼ τὸ γίψαι ἀλέφν τοὺς “πίδὰ σ΄. 

ὀφρόνιοσ δὲ κοὶ τοὺσ' “πορρομήρῳ λιποροὺς “πὐδασ' οὕτως ἀπποδῃ δῦνρ! πράς Φεσι. 



κκαλαμῶπω. ἁ 

“πϑασῶ ἀρ 5 

δὰκαλάμεην 

ἐχθύασ ἀγρθοδν 

“σῶν. Φυρὴν μά 

(αν φυσι μάζα 

" ἡ ὑβάλφίτων 

β᾿ ἀννεὐξυτόνως 

δὲ ὃς φησι ἥρω 

σγανύς. 

Τίλ κέκτημοί. 

( : ἐκσλίκα τ - 

οἴου χρήματα. 

σιεϑυὶμν), “πῶνο 

“σλίαν. ἐελίων 

ἣ ρτέεῖν σπΐ 

. Τονῖ ΩΣ 

ϑιν ἀγγείου. Ἰ- 

σώς ὃ ) δὰ βδά 

σλασμα ἐκν 

ὄνου μι ρφιν. 

Οἷτισ δι. ὁϑνοσξ 

“πορϑεὴ ὡς πρὺς 
“ζῶον. 'βρωμα 

οϑιαι δύ ὅδε “ὁ 

"πενῶρτω ὸν 

ὄνον ὁγοιἄοϑοι. 

Αἴροῦ δὲ ὕδιν 

ἀγγῶ ὄντι. με. 

γάμον βασιψ 
οὐν. ἔχον. .ἀλ, 

λὰ σροήύλον 

κάτω »ϑραπιον. 

Ἂ ὀς “ρδλὸς ξβ Ἕ 

ϑραϊφομζῃ, δεἕ 

ομ' ἐγφύνν 

κοδἰυύλιξιν ἐ ζῳ 

ποὺς ϑφαίφύμαι 

Αρισοφαύους 

Αἱ σοῦ ον τοι διὰ πέργυθιον. δι πρῶτοι ῥδὸ ἐθυλίτηρμα 
Α ὁ πον ζυνναὺ τῶ ποδὶ ἀλθφνοκὼ προσκυψασο Φἰλήσῃ-.. 
Κας Σ πουππτοίξ σ᾽ ἃ ἅμᾳ πὴ λυ "Ῥιως οδέκκα λα μοῖραν 

Καὶ ηὃ γιώ κἡδμμ' ̓ὑγρθωχεῦ σοῖν ,φυρὰν μαΐζ ανπρυσενέεκῳ: 

Κάπετα καθεζομδμη ἫΝ δ ἐμοὶ προ ῬΟΝ καζηφ κίε 57) 

Εν Ῥαγεῖυτί Ι σὸν ἐπθ του μαμνκεὼ μὴ ἡ μεδοίσῃ 

Εμσὲ ὁ ὀλέψωω: ῶ ἣν πεμίαν, ὁπότ ̓ἄθιρον παραϑησει. 

Κατα ἐϑιβδονς " Ῥυϑορύσοις συν μή μοι τοῖχῦ ἡ μα ξν : 
Ταλκέκτατ, πρόδλεμα κακ ζ. σικδυὰν βελέων ἀλεωρένν 

Καν ὄνον μοιμὴν ̓χχῇεσὺ, πιεῖνδν ὅν ̓γδὶς ἐσζκεικ δμισμοῦ» 

ὄνου μέρ. “κἂτ' ἰχομα κλίμαξ οὗτος δὲκερονῶς, ΐ 

Β ρω μησοί ζω γυσοῦ δύνα, με 2 ὁ τρώτρρμ κατίπο ῥδεν 
Αρ' ̓οὐμελάίλην «ἰρχὶν αὖ», 

Καὶ Φὶ τοῦ ὑ δγὸς οὐδὲν ἐλοίῆω͵ 

ὄφτις κω ταῦθ᾽ περ δξιυσ: 
Ην ποιῶ ἡμᾶς  ϑορυρήσω μδμ, 
Γάς τὸς Φ"οἱ Τὴ παριόντων 

ὦ ονβ βομ “τοῦ! ηὸ δκαρήρι δ}. 

ὧζα Θασέλδι. κὰν ἐξράψω, 

Γ δπτύφουσὶ καρ κε ὐ δὰ σίμε 

ὦν πρλουτοῦμ τῆς μοὺ παρίρυσεμν οἱ» 

Καὶ σὺ δέ δοικοΐσιμιε μοίλιςὶ οὐὐντόσ» 

Νὴ τὴν δῶμ γαδέδοικασιἐγώ 

Δ αἰ πρλοιμίω, ἄσεδέσδοι Κα;" ΣΤΡΟΦΗ 

Χοιδυπώςπτον᾽ οὕτω καϑοριῖΐς 
Οὐυδενὸσ ἐκουσοιμδρ οὐ - 
δὲ ξιωε πῶς λέλοντος . ΣΥΣΤΉΜΑ 

Φ, ̓ Οὐυκεο)ν ἐρήμας ἀεθ᾽ οὕτω ῥαδίως Ῥυρήσελμ: 

. Ἀπ ὁ ὁζόϊςὰ ἃ τῷ δὲ ἀωϑιισιλέσεν. Κι αὺ ἀοράψρ. Φοβονκατὼ ἐρχὸν δείβω. Π ὀππτύζου 
σιν αν » τὸς ἀοραποῖς πῦπετνζῴν. “ναὶ ταὶ ὀοϑῦτα λέπαθοι “ΧΦ ΞΡ αὐῶν ἐπὶ ἡ ὑπρέαύονης 

φοέελεγφὶ ὅτε ἐρορ τοὺ ῶ ἀδφαιασιὶ δ γμοῦ ἀπίζων. Αλδδλὲ ρήμάρ.- «ἄφοιμίαὐκὲ ἐρήμοις Ῥυγύσεις 

ἐπὶ ἢ Ἢ ἀδεῶς τί πρα τὸ ὄντων» ὡσ' μαθὲ νὸς αὐτοῖς αὐτιπρί ομτυσ᾽, ε ἐρήμασ' Φυγίσειμ. ἴσιὴ ἀπὸ δβ 

τὸς ἀμπιλεσ' τηρὸ ἁτων ἀφροντίσυς: Καλῶσ' 



ΣφΦῆκεσ. 
ψ' 

" ̓Καλώς δ Ὁ ῥδειρ ὡς ἐγ ταύτῃ κρώιουσεῖμι Καλωφγολ λ΄. 
Σ ἢ ΣΤΡΟΦΗ ̓ εὐ ὀρωνεία τὸ 

ι χὰ ναντίονγϊβ ἔψαιν 
Σ οιὸς δὲ παμτ' ̓ἐπολύλυϑεν, δειλι ππειθομῇ 

Κοὐδὲν σῷ γῦλϑιν ,ὠστίω οὕτωπι ϑανωΐα 

Γ ὀυξανόμον ἀκονωμ- δπὲ ϑμιβδ, ἐπ 

αὐ μια καΐων καζεινς κραπεσ. ΚΩν: 

Α͂ τὸς ἐδοξαμήσοις ι ᾿οὐδόπῳ ορῖ. 

Εἰ δύ μος λέγομτῇ ἥμη γρέν, ἤΤοι 

ΣΥΣΤΗΜΑ ᾿, ταύ] ετῇ γνωσ- 

Υ (": ὅτιτο δυκο 
Φ, ῶ σ᾽ οὗ τοσ' ἤδωσικο ρδνεῖ τοῦ, κάσν οὐκ ᾧ αὖτο {4ν βέλτιον οὶ 

ἡμιρς ἐγώσε τήμε ρον βλέπειν σκύτη “ποι ὕσω “ὁ ὠδὸν ἰκαϑέζε 

ΣΤΡΟΦΗ . οδϑον!- δα μεσο 

ΧοιΔ ἀιϑέ συν τοί χό' πλέον Φισ"λἢ δα δβραυ, 
: αὐ τῶν ἀαῖα 

Εισ' ἐπποφόνξιν πρλαμας: 4 πὶνὲ σίρανχξρ' 

ΤτΤίω γ᾿» ἐμέ ὀργὴν “πύπα πἰδιμυα μιν ) 

Να» χαλεπὸν, μὴ πρὸσ ἐμοῦ λέγον γι» λέντων. ςἧς δὲ 
ΧΞ πὸ ων ΓΎΣ: χὰ τι: “αἀνηϊπελήλντ 

Πρὸς ταῦτοα μυλέωυ εὐτοίϑην ὥραζι τεῖνσοι φινεόκο ον γεν. ϑαυμαυϑά ὃ 

Εἰνμό Τλέτῃς: ἦτε: δια τὰ ν τιὸν θυμὸν και τερέιξαι: χορ Φιλοκλίω 
. 

Βδ'. Χαλεηὴν ἐδὼ "ἡ , δεινῆσ "νώ μης δμέζον ᾿ ̓ πὲῬυγωδῖν νθ΄ τίὠκατοῖ-: 

ἰσκϑοω νόσον αὐ χά αν ἐντῇ ἢ “τολή ὠτύτοῖ ἤ αν. 5: σιν» Δ κω 

ΚΑ ἐφ. δέον εἰνπεὶ 
Απὸρῶ ποί τερὸ ιὲ σερεκουνίδε:φι. ποοῦ σιγὴ μὴ ποΐεριζε: οἰκῶν Ω αὐ ̓ 

Εἰμμ: ἜΣ δπτώς δουλιω γῶ 5.» ἢ τοίχων ΠΥ ξ! ῃσ', ὦπεν ὡσ' Φιλόσῃ 

υκ ἔστην ὁπόνόχι τι ϑυσελοκ ἂν χροὶ ασλάγχνων μι ἀπέχιοϑς. Φ[κοσ: Σκορόινᾷ 
ὥς σκορόγνᾷς 

εϑιιι ὑὸν ὅποι σιν οἱ ἐβ Ὁ ὑσνσανι οῖ ̓ ϑροιχοὼ μετοὶ χέσμιισ τὸ μιύληνκ τείμονες φηῶν οὖν ὅτι ΠΝ 
»μάτωι ῶ δατεῖν) ὑσρῴλαθυ μίσᾳ. Σκυτιβλύπεινὁ ολ, πληγοσσοιἐμβαλυ. “ϑοιμ αὴς ἐλέγτο 
ὑὰ ἥβδοιλι ἐντων. β' λωσ. μιμινῇ φιἥϑοιμιασ δὔπυλις ἐνχουσῶ (4 Φιογῥτεγψων ᾿ϑυδνοκ 
λεγὸ μη. σευτηρλέπει. δρᾷ} ὀὰωλτρ Ῥ ὑπ ψιασικῶσ διακφμθρωνπρθ' σὸὶ ῥιξλοντοιικαικο. πεπών 
δὲ μαλώζξαι. εὑτολρι λα στο. Μὰπρθὴ ἐμολέηψτι αὐτὴ τομλν περ ἐμοῦ μὴ ἀρίσκομτοι μοι 
Δέγοντι ποίντως ὸ ρίκωζᾳν ἢ εμε δλελέγφιΜυλίωἀγκιρίω. Ῥεοκ τὸ σκϑύα ον μυ ἡ κ . ὅμα 

Ρ' ᾿διλνκῦς λέτφν ΑΡ' ἀμυλίω τἤσεισο. ΚΚαστερξζαιο υτοιθραῦσναες ἀφϑιὴ ἐρ «ἰμὸρ αξιϑοντινὶσ ἃ « 

πρρρὲ ρφκομῇ ὀσπρίων: ϑϑόνιν Ἂ ἐρφμόμὶ ἡ πϑ δον. ἀρ δένγας θα τραηρισεδ φγὶς γυύμο: αὖσ 

ἡταμόζονος ᾿ ἢ χρίκω μῳδ᾽ αὐὐθα" δ ἀυϑοαινύσεν “σεἐπίλωω ἐϑϑίω ονπῇ ἢ “ἐλᾷ λέγᾷ ὁῤῥθιλόδγκον. 

οὑτετοκ ἤσαν δὲγλοννβθσον. " ἐμφωλίδουσαν. ΜμΜ ἐπουπίοιζ 4. εἰππὶ τέρα ἰκοϑλῴ. ἐμελλελά ἀσπειψισοὶ 

“πν-τα δμιναιτούτβιν ὃ ω ζδρρνι σὺ ἐκοψεον ὃ ὁ Φιλοκλέων. Καϊιχεή. καϑὼσ' αὐφροφονθ λαπαϑώκοῦ Ξῷ 

ϑισιΐν μέμυτῶ λώβω. ΟΣ ἡ ὁτιοὶ αὐδροφὀνο!οῦ μετῶλα μβανουσιϑνσι ων. 
Δ 



οΑοιφοφαδουσ', 

Χαλώσας. ἐπηρυ σιΐ Βδι' Α κράαοι νῦν ὦ ἡ πὰ πβον αλνίσειε ὁλι μον μέγωτμ: 

μχ ἫΝ ὑτὰν χὰ: Καὶ τρῶν μδ λύσει φαύλ μη ψήφοις, αὐ κἀ7Ρ λα ρὺς, 

αϑέον εὗ ρᾷν 2 Τὸν φόρ' ἡμῖν εἷ» Ῥ τέλεωμι συλλύδδαν Ῥνπροσιόν τῶι 
ὀφρυῦδ. Μή Κάξω τού Ὅυ τοῦ Τίλη ,χοοἰςμὴ τὸς πολλὰς ἐκα Τοςοίς « 

Αἰμμωοὺ δὰ Βρυτανείαυμεγα!. ̓ γφατ' (λιμϑῥεμιοθούν φιδυμιῤηγαῖία 
ΠΝ δτιψήζφοις 

ὑλοχζορτούῖσποο 
Τύτωμ πλήρωμα, τοίλαρτ' ἐζυν δυ δόλια, γέμε τοι ἐμῖ " 

Αν γύτων νῶ μι οϑὸν κατοϑεν 7οϊσι δηκαιφοί 8 ὀψιουυῦο λιμοὶ. «ἀφ᾽ οἵ τὸ 

᾿φιφ 4 ῦν δὲ Ἐξ λιλιάσιμ, κἥ:πτῶ πλείουσ ἐντῇ χὐφα κατίψαϑε: 

ἔμ, τὴ Γέσε τον μὲν ἑκατὸν δά του ϑι σσὲν τή κὸν τοὶ τοῦλον το: 
κπ μοι ῦ 4 εκ Ξ "3 “ὦν »» ᾽ !. 
ὃ παίίρ. ΤΜΣΣ Φ, Οὐδ δεκοτη δ προσιὸν τῶν ἐμὴν ἄρ ἐγήτιε ὁμ 49δσ- 

τπαλῦ, ἀφελῦς. Β δε. Μὰ ἢ ῥελῤρινδεῖ ξυ πῶ δὰ πέτα: το ἐχιή μια τοίαϑαι. 
ὧσ' φιλόδίμθ᾽ ᾧ;. ἘΦ πὐγυρυρυς εὅ χί ἱ προσδωσω Ὃν ἀβημαίων κολοσυρπόμ. 

ἔκ λὶ 

“δ μα, Δ δω «αν 

κἶξοτούτκα Α γλῶμα λοῦμ (Ἴ πρὶ ὅ 7 πλη αὶ ΕΒ δῳ. ισὺλ ὡπώτε αὐτὸν 

τίω ἔϑυ δγδομΐ Α͂ ἴτω αὐρεὶ εἰ σου οῦ γύγι Τοῖς γεν τίοι; περιτεφθείν. 

γιυγῖσοκαςῇ Καθ οὗ »ι μὰν δὼ ροσυκῦσῃ! κα τοὶ “περ τήκομτωτολαιν τος . 

ἐραχμ ἐπ ἑκα Ακὶ ῥδῇλεων { ποτε! λυ τι Ῥιαιυ τὶ καναφορ ὅν. τίτο 
σπορτὸσ ἡας 

σὲρτοπέλουςλο Δώσετᾷ τὸν φοῤ "ἠδ ΓΝ τησεις τὴν πρλιν ἡμῶν αὐα Ῥέψω. 

γμουμόψαι ἀπὸ Σὺ: ὃ Τῆς ̓ἄρχι εἰγεπάι Τ᾽ "οῆς, Τὸ ἐρελόφῇ, πε ξωγων: 

ἤβαλευν. Γρυ ὁ δὲ ξυ μρλαγριως! "ὅν γα ̓ σύρφακα Ὺν αὐλου ; 
πανῶκοδ εἰμ αντί) 

'βαλλον δεκου-“ ἐκκυϑωοίν λοέγίθι ζόρϑῳ ο, Ὁ ) Ῥαγιλὶ φυτὸν δμυδον, 

ποσῷ γεν οΙ ἱ δωνᾳ σρλ πῆρ ἦν “ρα ροέσεως 2 Ῥ χειωφάλῶν. ὡσ' ἀσπτυτηϑῶσιν ἀπὸ ἢ ἡσοῖν πίλε. ἃ τὸ 

Σ ΚΡ μα τοιλλωψ το ρενβίε εἰσοδγα 26 οὐλᾶραι Φισία ώ τὶ ἀαϑφλαγορᾶσιὴ ξρλιβάρωμ πολιύπομιι 

μνήσκᾳ. Δεημκιῤπραται ἐδόμιθυονλ τιγὰς Διτὰσ ἀσίας αὐδρᾳοινὰ φἐσριᾶντο. Ὑ ὠλαυτετυσ οὐ ἐτωὶ 
αὐ τιτο)δ μοῦ. τοῖσ' «βαίοι “ελίοινγο ρφὴσιν ἕκαὸν πεντάϊιοντοι τελιιντοι τοῦ ερναυτοῦ. Εκατὸμ 

ϑάπονίδν, ν ἐσ’ τμίαασ λογζζλνδιερι αὐτν. ὧσ' ΞΡ Ῥ δ εἰς ἑορτοὶ προχωρούντω: «ἐἰκο στιὰ ὃ τριώβο- 

4' τομίωνδσ', εἶ “τὸ κίωρ. τάλαντα ποίᾳ ὡσ' ἐκ Ῥ Ῥέξισι ἐλ "γνῦ). Ες τούτου. ΩΝ 

Χ εμπέιν ϑδλιθοσ. ἀλλ᾽ ̓ἀπιξίανπρ οσυρήδίσιιι. πἰριπεφϑὰσ δὲ ἀπατοηϑβεῖσ. Του ργλύφουσ' ἥ 

τοῦθ υἤαθάγρασα ἀ ρβλοζθοι ὲὸ Φιμυλωτῆς ὁ αῦδες: οὗτ΄ποδε ὥνασ' καλϑα δι οὔ γειάχφασοι: 

Εἰικηθωρίν.σύ ἜΥΠΡΜΚΙΣ Ρ̓ ἱἰιανδν -σλῆθος ΣΡ σΎ καςῶν “ὸν ὀχλωώδῳ Δ λ συρῷε τωδι, οβ δὐτελῶνηρεφό- 

ῥϑρον. κηϑιίθν ὸ λει πλαλβικ αι σκῶδετ, ἕωντιϑε ἐμὴ τῇ βκλκρωτιξῃ ψήφων. "λαγα θεό μϑρον δ, 

πολλαὶ: γιραξιϑίον. τα δι δἴϑραςοι ὦ εὐχελῇ τινα. Σὰ κιϑυίδια τοὶ ὀδυϊξα φα! πβδυνιὲ ἰινᾷας ἦθιὲ- 

σαν. "πλείω τὸ (ὠπειῦται. Αλδ. Εἰμκαθκρί, τοὶ ἐκ πύτοιλα Ῥυέλια ἃ ἀρίφρονι' κάθια. μικὴ ὃν ρΐο 

Φώνταὶ ἐκ τρυβλίουρ. Ῥυγαιλίζογτα..ὅ δον ἀρήρει κρὼ ὅσα ποι αὕτω. οὐκσι δὲ, ἐλ ἀϊτθον. πλε 

κὴν ἐσ ὃ τὰσ' ψηῷουσ ((ἀθὶ σι καῦϑι ὀνδιον ὡς ἀπὸ το ψαφοφορῶν μόγονιχοὺ χἕἶοισ δὲ ὁ κήϑι 
ϑν. ̓ τρνβλίουτπάδοσ. ΟΡ λαγοιρίξφν,ὺν ἀπητρώηρτα. ολοζίνμόποσι, ῥϑύτοι θ᾿ ἘΝ δ 

τς {υῦβων 



ΦιΜαδε᾽ αἰμὲ ὰ τόςὐχαο διακαυρηβε ΡΥ μευτύπε μα: 

Σ φύκεσ' 

Σὲ ἀϑὸ κα π)ϑιῶτοιν κόρ νήφον. Ἴζγι δἰ ) δῶ ροδυκξσι ν ἐμ ἐλλσθιθς ν 3 ἄνολλοι εχξ 'ν 
Ὑρχκιιοὶ,. ἡ δοσι δοωιυτυφομέλισήσοι μα 700 σικαφαίλαμαι σι) τιν) βαῤόνπις 

Φι ἀλαι λλανί δα σεφ αν ιδρμᾷ, ἐκπωματανσλυσθυεϊ- ὑβαυτον ἡγε 
Σὺ δέ ὧν ὦ βχεις, ρλλᾶ μα «ψΕμ βπρλλοὶδ Κἰφὺ ὑγεὩπήϊυλθδί μα ερῥελτσαυς εὐθεσ 

Ουδιεὶσ οὐδὲ σά δρόσον κεφαλὴν “το
ῦ ω ἐμνΡῖ σι δϑδωσι. δίστθι πρθ’ δεν 

ῥισ' ἕξη ἐχωρ 
καθιον. Ὁ δὲ λα 

Αλλ αὐ τὴν μουτὴν δουλείαν οὐκ οἰτρῷῷ αόνων, δ. κναίσ' λιρυψείϑοι,ξ ἕσι 
Βδοθυλ, ἐμεγοδληδον λεί᾽ ἐϑὴν Ἴτυν μδὸ δἰ πον τοῖς Ψ ἀρ λοῖ ῷ ρόντίξονκ ονὲμι-- ἐΨ» , Φαίνρ. Φφῷε" Αὐγύντ εἶν “τοι Ῥὺς κόλακαν Ῥὺ; Ῥύτων, ἀλλ ον πφαεα 

Σ οἱδε ηνχεγεδε δῶ τ Ῥεῖ: ὀβολί ἀ ἀτέπτᾷν: εν αὐ ἐλαύν “καρ σῶς 
Καὶ πιζομαγώμϑ Ἴ6λι σρκῶ μ, ἐκτήσῃω, φρλλαὶ γρνησοίτ. αὐ ὀὺμ λέκι Ἄ7ο, 

Καὶ πρδετάτὶ τ] τοῦ [ορϑρ φοιτάξᾳι δμοαλισοίμ ̓ ἀπηρίᾳ, τἰς ἐρἀγγεονεθι 
’ Ρ: ̓ γι Ἂ» 

ὅταν οἰσελϑὺμ μφραῤκ ιὀνσοικκοι τοί πεωλον ΔΩ ρὲχ 66, δῇ χυσγλ "δυμιυϑδν βαρ, 

οὐ δαβὰν δακιμ "ϑεὶσ τι σώ μοτι, δ πνφε ῥραμθεὶσ, γοια πινδσ λα 

Η κᾷμ ἐ ἐνσπηρωὶ κάν ὥρᾳ δυικοἰσονθ᾽ ὡσ' δ2' αἢ ὑμῶν [τού οἱ δονόμωρ 

Υσερος ἔλθῃ, τὸ σημείου ηὸ γριῳφολον οὕὔκο μι ἔχον. σαλθ΄. ξαγιδι 
Ἁ 20 μϑνονώςαν-αε 

Ψνηποὶσ'. "λαγιρθι" 

φό μϑρον λιαὐτιτορἀποβεύονται ὦ ὡς ἀποξροικαςικῶν ΥΡῚ εἰωνψυτουῦτοι ὃ ᾧσ' θὶ πενάτων. Κοννουψῆν 

Φονκ ἐϑυγῳ δὸσ ἰὦνίος: ὅσ ἢ “ς ἦ οι ἰα συλ πῃ μυδὲν ἀξίων. να λλίορα τοσλἄξοιμίαν Φησὶ, μι ὀνντϑρί 

ον. ἀβιω πως. φυφρόνιον λιότι ἐλ ἐσρεδν αν βἡδύντωνασὰν μόνον ἐ Εἰναμ: ο δὲ »κόννον λίγουσι ον ἰεισ' 
ϑειρισήμ. μήποτε ὴ «αἴρει ἰιόγνθ΄ ἀλλὰ κόννασ' ἐν προσενεκ πέον ὧσ: Μίδας κόννου ψέφοσ. δὶ οἰορ 

 μισέν. Αἰλδ. κόρμθ» δυτελάς ἰεθννος γῥτάπρϑα κατέζφαπικοὺ αίνησ ἰώ. ὔφον δὲ ὦπε. δα 

δ ϑι δκα τοῦ λέεφν. ρας πφαμιναάθ εα. ὑποδοκατνι ἀτουρίλων, δύοώ ται ἕροντα. "Δ οὐσίας. 

“τοὶ δ ψιλασ ΓΝ μὰ μαι δλωτοὶς δεώπιδευσ’ λέγουσι κοὰ δέπισι τοῖς “τοι παισίν. “ὧν » δε τίσὶ κι αὐπιγρο 

φὼν ὐπισιν  δύριντοιον ξρ πσλούτῳ οὐ δὲν σι παισὶν ἔσον κι αὐτοισῶς, μὸν αὐτὶ “τον τοί πησιν. 

Π, τυλφύσους «αἰτυλοσ καλζται,ἡ ὁ κατα βολλφ κώπης: "οὐ κτυπητήσ'. ̓Φαν τοὶ σιοσϑι ὁπαῦσ. θυ σύυτι" 
λίζω Ρ Ἡβιαιύς “δυϑιονδιν ἰχόνων Ἄϑεσιρ ’ δον εὐκολυμξδοισ' “ιτυλίφουσι νιηρὶς ἐψηηοὶσι δρισ 

ἐχθνόοι, Ανλίϑεισ. μ(ὗ κεφαλαὶ σκορόσῶν. ἀβηγϑται δὲ τοὶσ' ἀρλίϑεις, “προῦσε, ὁρᾶι ὁ δὲ 
σικορδδυνκεφαλίω γῆς ἐψοτοῖσιδι, ωσιν.δὔνθεσ' δὰ ων μεπέπεμ γα αὐτὸ τογμιυτεπεμεγο μίὼω. δύλαι 

θίδιν δλόνομαι σικιοροδυ ππὸλπ. Α᾽ παρὶι ρου. λυστεῖσ'ὀδυ ᾷσ. ἀσρλυφσ. ἀπο 4. ἄϑεκτεί μέσ. 
τί ἰοὐϊιαφόύδεις. σύμ ἀταὐκναίς “ἴθι πτῦτῶν ιἀλῥαυόρθ, βισον ἀϑῴῳ. Τ οὖσ πῶσ ἢ  ξολουσ. “ἐνφό-- 

ἐκρ λὲς φφὸ ὧν ἐσ, δὺο Ὁ Ῥιωβολογ' τοῦτο. ὃς αὐοτέ αἰως ἐδ), δοτο ̓ Ὦ δυμαπωτῶν τοὺ σλλθηίεολα 

κιυὸν τῶν ὡσ φησιν ἀθισοτέλης ο οὐ“πολ “τεί οἱίς: κατα πυ,ϑν δὲ πεπορνφυῤϑῥον. "Χαιρίεὺ δς. δου ὁδὲ 

«νήσ!Θ πολι τη. ἐὁνὰ χωρθαν ἀὐαυλισοίξων 7 κισγὼρ ξεμον κωμῳ δεῖ Ῥυφφαυθαςανηντώμα 

λακὼσ' φοιθεὶς ὁ τριξολο ον οὐ Κο μον ει τους ἴθουσ ὃν τος, παρ᾽ σημμειόν τί ἐκ κόρον, ἀϑροῖδε οὃς 

“ουἱ δεκια σοῖς ἐν Ἰ)4 δὲ ταῦτα. 

Δῇῆ 



Αρισυφανοὺς 

Αὐ σ᾽ δφέρᾳ τὸ Αυλολ φέρ ἡὀστουμγϑμεν, δραχμὴν, κἀν ὑσεροσ ἔλθμ. 

πραλδιμῖ Καὶ κοινωνῶν ἢ ἀρ » ΩΣ, ἑπέρω τινὶ ΤῊ μεθ ἑσο ποι 
Γκ 

στ. ἐλωμμαῦ Ηντις τὴλ δδ φυγόντων ξωθεντεν δ πράγμα δύ ὑντί, 

πυδὸ Ἴγηβρῶνν Ἑασουδέζκα Ῥγικαϑ ὡς "πρὶ ὀν,δμς ἄλκῳ, ἐδύ αὐ τοιν εἴνοκ εἰς 

ἐραχμιὼ, Ἦν Συλχισιο αξτ κωλακρέτθν» ὀπραῆδ, ἀϑδμόνσελίληθεν. 
σιιοιηϑρουνῦ 

φὰ τέ αὐδὴν ΦιΤαοτημε γρι σ᾽ τίμιοι Τὶ 1 λέτφσιώσματ θίνρκτο ρὐῆησ. 

ΕΟ :λουτενῦν. Καλὴν νοιζν μιὰ προσείγᾷν μοωονεκῦκ δι) δὲ ὅ7) χβμρίμ γδὲ- 

εἴ, τοῦ τουλῷαν Βόν Σκέψαι Ῥίψυντ' ὡσ' ἐξόμσοι πλουτεῖ "ἡ Τόϊσιν ἃ οὕπωσμε" 

μάνα μϑυφὸ γν δὴ αὐει ὁ δαμιξόντων, ὅκ δἰδ, ὅτι ὑκερεύκλησνιρ: 
κε 

ν δὰ ΤΕ ΡΑ ὄντι "ὀλέ ἄρον πλείσων, οἱ Ἣν τρν 7 ἀέχι σοί ρφῦσ, 

γοιϑῴους δἶκα, ὦυκ εἰγρλαώ ἧς πλὴν γύϑ ̓ δφέρφι ἀκ δὴ, Ἴότιε ἐοί ῷσδο 9 

ἀκύμλμι ἀρισα Εν σάζσσι κατάμινκρδν κἐε 7 ζεν ἵ ἵνεχώςσερ ὠλθρορ, . 
“7έ ̓ γσιφισίνε. “ » 49 Ἶ 

κἄν ἣ ὐπρίονκ, ὡς Βῦ λον τοῦ γβσεσίνντ' ̓ἀνον ἃ μύπων ἐνεῖς ἐφῥωσὸ 

Ὁ! Ἷ πρίϑοντες ἀπῇ γἀότς πνώσιμσ δὲν τιϑασευ τήν. κι αϑῸ ΟἿΡΟν. ὅσ ̓ἐπήσζ, ͵ 

Φιλονφκ οὔσι ἧς Ἐπλνέ ἐχθρόν την ᾿ἐπιῤῥύξα ει). ως αὐ7οῖσί πισσηδιςς» 
πρθλίαυ δνίλ Εν ἐδούλον τοίου Ἡρθίσσα ( ϑάμῳ,ρῴδοον ἢ “ αἴ». κυΐσει. Συ) τ 
κωζέσ. αἰτὴτο Εἰσίνγε πολέ λίλιαιναν, νι ηὸν φΦύρον ἡμῖν παπίγϑυσί 

ὑυλταρᾶσ, αὖτε Τύτων ἐϊκο σινο ρας βόσκειν εὗτις προδίσοξ ἐκ, 

ὑληβκολακς ἐς δυύομυριάδεσ τλῆ δὼ μογρκῶν ἔζων ἐ ἐν “πῶ σὲ λειγώοισ., 
τις οὶ εὐέγαν 

σοὶ Ῥιώβολν. κολαῖίο ρἐτησλκαλτῇ, ὁ ὃ ὁ κατέλωντοι αι σι λὼ ὁ ΤῊΣ ὁ τόγκαφικᾶμιοϑο Δ 

ΧΕ ϑεὺς αϑαιλωμου τον γὲμ  δειὦ τὶ ὑρλφολμδνα φλουσίασφουθὶ ἱφίασ λαμβωμά. ζεισιν δ1-- 

ον διρματουα ἰιολυ. ὑρλταρῶσ Φισδιὺν σῶμ αν πότε “ὸν μι ϑἰνλήψῃ. Τὸ νϑῖνα τωρο τ] 4σ. ἐς 

βυϑε μεθα νᾶ, αὐτὸ τοντέυνκ Ὅίαν. δ φρόγιθ.} ἣ κὺσεσημφιεϑουιφνον͵ ὅτι ὃν Ἢ μαάρσενικῶσ ὅρα 

κεν. τἴρόσον κὼ δθ᾽ ἐσ, “τοῦ πελουδυδ ἰῶτα δι “θνμικὸν τῇ γα δ ΚΚοὐκόσις δτεγξῖμα 

εἰσ' τήμεδγανάσεις. ὥρη» δφισιμ "ἢ ω μὄνθ’ ἡδα νὴ δεϑοιιὼσ, ὅτι πὶ ξ, Φονσ. Κὁ Φὶ δημαπρίασ ἷ ἐμ 

εἰὐῖῳ. Διμιξόντων: ΚΟ ἦν δάμον ἀ-ποι τὼν τῶν. Θγακ εἰουίλασοι δὲ μινταιβέβλησοαι. Γλὴν τούϑ' 

ὃ Φε ρᾷσ. »»" ποὺ φορᾶσ ! ἡμαστιον. Ψ δὲ ἀἰοθλ, αῦρῥεμα αὐ πὴ “τῶ ρβραχνῶ οὐ γρόν. Καλρῦσερίῳ 

δ)» «ἀπὸμυτο φορᾶς ἢ ΣΝ τὰ ὦτα ἀλγουιύτοιν ον δὲ ἐθίαχοιεοε ζορϑῥωνὺ υρθμομ ἱαταδρα χ. ἐκ το 

Πιφξόλου φῷο όμϑμον δι. ϑ: κατασπυίω ι ἱματίου ϑισοιυρίζονπες ὁ ὀλίγων, δια πολλοῦ χρόνουμόλις συ 

ψοϑουσι τέωτσλήρι τιμ(υὐτονὶ ματίου. ( ἡγδ ἄλϑυρον. ἡ ὁκὼν ἀπε σφόφραι αἰϑενοὺν τωμεὶ γὲ 

Χριμιμ ρὲ βὸν ἐουλόϑμοιβαύφρ,κοίρ «ὑπίζασι Τ ϑεισεντέαλ οι ὼὡξ τ ϑάδ μέζον. Ἔρυφαπεύοντάσε 

πρυφοντευρλἰεολαι ϑυόμτοι. Ετσισίζν. λυκόφρωμ ΕΟ ἐς ρα τοϑένη Ω ὑποιθιοναι γυδ κιύασι, 

ὑυλσφῳν. απὸ φλιοϊφοίξι ὡς οὗν, αυλσιζᾷν ἊΝ διὶρ ρ ἰὐξωιε ἘΦορ μέσο ὅμοιως τῇ δ φωνῇ. πδλαν, 

λι. αὐτὶ τονπολλα. σ᾽ ἀπηρτισμιοβῳ ἀθμφε χρήσουτο. ὺ » ὠσὶ ςερίασ οὶ Ῥ τοιοῦτον ἴλαξον. Δυὸο 

μνυθμύδες. ἐκ πλλνφαίνί)ποὶ “τοσην τον αριθμὰ Ῥαθιμυριίων πληθ᾽ προΐσοε δια δεμοϑέναγγοί 

Φησὶν: εἰσὶδῦ μοῦ δυυχείριοι σποῖνντεσ ἀθίωανοι Εν παζσιλαγῴοις «ὑκ ρίασιλαφών"οναγοιθοὶς πτῖσι. “τού 

ὃ διλδιῥογπῶσιλαγφοισ. αὐτὸ του γρυφῖι Καὶ 



ὠὰ 5 ᾿ 

Σφλΐεις" 

Καὶ σεφαϑοισιν. ποὺ Ὸ δαηρὶ σίνος “πυροὶ ̓πυαρίτῃ. Καὐπύφιν πνριω 

; ἅξι «τῆς γὴξ ζηρλοίσοντες 17 ὑμαρκβὼ ΩΝ παρα. μολμο νὐκρῇ 

Νῦν δ᾽ ὡςπὴ ρὑλαμολόγοι,), ρϑ ἁματῷτ ἐμιιϑὸνῦ ὑόν πῤπρωγπροσῶ 
ΦιΟ  λιοινγθτρι' ὥναιρ νάρκωμυ ΚΣ τῆς λει! ρὸς κασρλέιτο, γορϑυόμῃ διμαΐα 

Καὶ Ῥ ἡ φον ἠδιώα μ καιτέλειν οὐδ᾽ ἤδῳ μαλθ αι δὲ εἶμι ἡρνδρι ἐμᾷ, ἰκ 
ΒδιΑλλ διταν μϑρ διεἰσωσ' οὐ δὲ “τὴν δ δοϊλοδοδύμ ιν" μφ δι, ὡφοᾷ 

Υ μῆνυκὼ σὴν ὑα σθαν τίεὰ και τοὶ πιντάκοντα μεδύμνσι" ὀὸν τόκον πίον 
εὐὐνῳ δικξασδίΚ ζπώ τρτίσοι ν πρώην πίν συ μεδήμν σδικινό μδρον, δὲ μ 

5. 

ς Κ ᾿ τι πλριμλραν αὐ ταῦτα μόλις ξενῆς φθγῶν; οια πίω δίοντις 

ἔλαβες ΧΙ λόν! κα κρόϑῷν. ̓ ' ἂν ἴδιβε, ΤΑΙ͂Ν 

ὧν ἐἰνες ἰγώσ' ̓ἀπέκλειαι ἐεί. 4 Αϑϑᾶναι ὑπω 

Βύ σεν ἐθέλων ἡδὺ μὰ Ῥύτους ὦ πον χῖλα οὗτον 
᾿ δλαμβανό μόν. 

Εἰαισικάμσοι σμζφεἰζοντοσ' ; αὐδιμδι χε 
Καὶ νι εἐτεχνῶς ἀρώσμμασον ἐφϑὸν γί λα. δὲ 
ὁ,τι Θούλήσοι, πνι ᾿ φ πιλαμλδισ, οὶ 

-ππλὴ κω λαϊνιρυθν ἡδιλᾷ “᾿ν "1. ἀὐῥλύων “οι δῶμά βύτυ μίλᾳ αἰ γκαφφδιονα 
τ  ριηῪ ᾿ ἄγαυνλ᾽ λέφεσιν συδμυαμιφδ᾽ χεῖοϑι, Ὑρ αραϑῦνι. ἰκδὰ οἱ ὁ ἀϑήναϊοιονιι ασουντῇ, ἡ λ: 

λιμμολόγοι. Ν᾽ δὐτελ᾽ δ ὐτῤσἐλαΐ ᾿ μι δϑοψίσιυναυ απ. Καλ ξ! εζοσ' σδιωύκ μοι. ρα ὀλδυύλα, πύον 

γειρῷασιν, ὃ ὁ ρμσνιψτοι δῦ αλτέωἑλίψίω, α΄ποραλενὺ ξίφοσὸ) μὰ ἱσορία τἤδιδυ κῳ κθὐδύριπίσλῃ, πο 

ζ4 λιέπειδίξί Φος ἡνχέσε. τοὺ ὁρᾷ ἑαυτὸν κατ ρατι θεῤται. Α ὑποὶ τέων διξοναν.οὶ Ρ ὐπὸρερζρλλόγῳ 

(Δτίμφὕροιανοῦ δέασιν. Α' Ἄνω. υταυ δ οιαν φασὶναυτοὶκ ἀπὸ γενεμιμκομοιῇ μὲ νι κληρον ἑκώςωῳ 

μεσ, ἈΨ ον τοιούτφρ μια ὅρλδοον: Ξφϊαν' ̓φοδεῶν τοιοῦηρνὰ “νόου ρταϊσόγανομιοῖς:ς σύρων 

“βξνταζομτο ἐὐκλοδν οἱ σε πολίπαι. δ᾿ ἡ. ὧσε δύκεῖν Ξονίασ' φϑύγῴν εἰς κρέσιν κδίϑι σοῖς μλέουσ. 

Φισὶν ὃν ὃ ὁ Φιλόχοροι αὖϑισ' “ἦστε, τέρακίισζι λίες ἐπ ακοσία σξ ̓ς ὀφυιϑαιῆνε εἥροῦφες. καϑυΐπῷ 

ἐντῇ ἀλέμδ, αϑϑν λίψλ Μλοτοιτιρὶ τιδθίβοιω. δευ δ) ριουύ τοὶ ἐ σιν φφειμ τοῖσ Φδασκαλίαισ. 

πέρυσι γοῦ υλα γον αι ὑππτίρλόυ, ἐρρ αὐ ύνσαν ἐπ᾿ αὐτίω ὧσ' ῷ; Ἀόλρροσ. μηρτεὴ ) ϑ οϑιγύς 
“7: [οὐ σϊυρεῶς ὃ ὁλόγος: ὡφιλόχορ ψαμμήτιλον πέμ πϑδέμῳ ὑπλλυσιμὰλ ἰδυνμινθιανδασ. “σλὴ 

πὰ τογἀριμοῦ, ουδαμώ σσυμῷω νΕ!. ἔκαύσῳ λμοιωαίῳ πέντε μι ἐδ μνουῇ. υδ γυϊλαβόμτας ,"δνέ 

αϑε μυρίους τετραίως(λ [πσ' δγακοσίουσ' "μι Αἰ λλωσ. σιτοδεία, σπντέγλοο ϑύνσοντῇ «ἢ "πα 

μότιλος ὀφλλιέυ "σβασιλόῖδ', ἀπίσει λεδιτον τοὶ Ἰφαϑ ιυοιίοις αὐ τάσοισιν αὐτὸν. «ξλ ἡδιανομῆς δι. 

Αϑρησ-τοσίτον, ξοννλασίανἐππρὶ σκνάϑέω οζίον. Δὲν ρλδϑακράνάν τῷ δ δ ' γοός, “ ρομκοὺ ὑπέρες 

“περαμκισ' χιλίουσ᾽ ἐπε ἀπκοδίουσ' γξβκο νταξονους λυ εγραμμιονους "οὐ 10 οὐνζφισιίζδεύτερε Ἂ 

νἄιϑομ ἱκόλιἠλαβεςπέρπεμεσμνεσ: ς ὑχκάλδιδρθ, ὡς ξονοσ ΓᾺ πουνρυς. οὐδε τᾧ οὐσιιυτομιᾳ: 
αὐὰχτίμερ, Ρ μ ζίλοινικαΐνα. οὐδὲν δάφὲ ρον τοσντογσίηρυν, θιϑῶν. σ᾽ ἱακϑσιρρυδανεμυδονηρ'. ωὐσ' 

λι μᾶβου ιδρπ (Δ ξεν διαικοιθεμτομτουπέσιδεκι μαζο μι ὀπλίτεσθιλμι, Συμφωζοντασιὶ ΤΟΝ 

ἔριν γλωνὲ ἔισυμῷφῳ σαι ῥἀλαζονεϑεύθοι!. συιύθῳτ ἢ ἡ ὑλίξι σά τὐποισύμιατοσγὴ) δ᾽ ὀμφαίιοξ: 
Κωλακρίην. σϑι φραςικδηῥνδείκασπὶ μαιϑυνυῖὴν χὐνδὴ. δέον ἀπεϊνζωουτὶ ν᾽" ν. ᾿ 

Δ πὶ 



ὍΝ γα 
ἅ΄ ιςοφανουᾷ - 

Ρθναλδειφῦνχθὶ 6. ̓ ΣΤΡΟΦΗ ἱ ΣΤΊΧΩΝ ΤΑ, ον τς 
δμ Σ Χο τουσοφ δ ςν, δρτιν ἐφασικεπρὶν αὖ ἀμφ δεμιβἀκῤάη 
σν αν 

φῆμαι ΤΥ Ουκαῦδνις ἴσοι. σὺ δ δὲ ὅν νυν μον κα, φλλῶ δεδυκεσός, 
'σησ. ὑγιωσδένδν ὧν ἐδ τοῦ ὀργὴ , “χαλάσας, τ σοί μισώνας καταρ ονω: ιῷ 

ὡ γεν Αδν κ Αλλώ τῆς ἡλικί κ᾽ ἡμῖν τὰς αὐτῆς συιυϑγασῶτου. ᾿ 
στα σκΐμ 
ἰρν Αἰπὶς Γ θοῦ πιϑούλόνο δι μηδὲ ἀφρωντέμν 

ἐανυτηρίαι. ἀσι Μύδὶ ̓ἀτιμὺς ἄρον γ᾽ ἐτεροί μωντὶ αὐάρ". 

ἊΣ ἡ μανικθύ. ἐμ ὠ 1 φελέμοικηδεμων: ἢ ἡξι υή τὴς, 
δὰ φάθάποὶσ Εἰψαίῃς ὁσ τσ δῷ ΤΟΙ αὐτ ̓ἐνουϑέτέν 
βλέπειν τουδὶ Ἢ 

μανίᾳ κατελρ' Σοὶ δὲ μὺρ ἮΝ ϑεοῦμ᾽ πὸ ρῶν ἐμφανὴς, 

μέψυ ἀπενὴ τ ἀκ Ξυλλαμιοίμ4 ποῦ πράγμασι 

μανικὸν νϑὄρε Καὶ δῆλος δ “ποιῶν, σὺδ᾽ ο(ὦ παρὼν δέγου: 
μον βγρίομλμον αι αν, Καὶ μίῳ θρέψω οὐ τὸν ματορίχον. 

εἸ 

γεἰ ρθσιχορὶ ὑφαῖ . 

μοι τῶν πεεότων ὀσαπρεσβύτῃ ξυμφορανλθυσίρον γιὰ: 

οἰοφθαλμιοὶ. Λειλεινιλλοῦμαν μαλακίω: σισύραιν ̓ 
Δ᾽ ἩΠΡΟΡΟΝ. οἱονεὶ . Πόρννν ἡ). ηὃ “σίοσ' τιψνὼ "“ίῷ ὃ ἐπρῦρν 

μὰτεράμων, ἀλ : 
λὰ σκληρῶν. Αλν ὅτισιηβι κοὐδὲν γρύζα,. ᾿ 
μον δὰ τέρα - Τϑτ οὐδύμα τοίμι προσῖ ὶ 

μναδαυρ ιαφα ΧΟ Νενουϑέ ἜΡΟΝ αὖ τὸν ἐδ' τοὶ, πράγματα ὃ 

ἀντανα Ὅισποτ ἐσεμουνετ' δ’ ἐρῶῖας Δ αὐῤτίωσδτη,, 
τ “ἘΠ “ἰδ, Λογήζο τοῦ κόμα πέρ! σἱμιουρ τοιδ',,. 
τέρορ! κα οισῖκ Ασουπαν ἐβακελλδομ τος οὐκ ἐπεῖϑετος ᾿ 

κρυλεουσα. δὴ Νῶὼ οὔμ! σωδ' τοῖς συὶς λόγοισι τεήϑυτο- 
““λουτ' ̓κεχοῦ 

Καὶ φΦ ρονέϊ μδῳ τσὶ ΜΕῚ φοὶσ ἐς Τολοιπὸ υ “τὸν Ζόπον: 
σρλέξᾳ ΠῚ 
δλἐλουῤ ῷ ἐπὶ Π ἐϑύμϑνὰ δ΄ τισοίφι ἰώμοιμον Β δυιοῦ τοσ ἡ μοιροίς: 
βαμμουσ' λέγ Φι Μή μοι Ῥύτωμ μηδὲν γπιχεοῦ, 
τιυδ σκλαροῦς. ἀὐξεθαναν Κέάνων ἕ ἕροι μανεκ εἰϑηγλο οι μα 

τίσ "έβηλι ' 
ΤῈ ἴω ἐρασβόλρνἈ Ἀάπέρα μι “φασὶ ἃ τὰ Τὰ κε μωτωνξληδομποι ὃ ἀπίρματα, μἀνέραμναήνεϑαΐ 

Ἐμφανησῖ “σον ριον Ὅπίς ον ̓χἜρλφιιν) Μ: ὕΣισύραν. σισύρακαλῇ των ρα λδύτισιν, ἡ Βα 77: ὑξι ἡπὲ 
θιβόλειον ἐὰ δερμωτωνσωνερ᾽ ρ «μὰ ̓προβωτωνί χόντωνταϊ ἐθιδ' οἷ ἣ ἡ ὀκοιβέ σέροασιν, λῶμα 
γε μϑ:»: αὐδγαιζασλοῖ δι. τι αὐτέων) δν σισύρανκ «λαῦσιχρὰ σισύρναν. “Νερουθέτενωον αὐτὸν δχο ῥδσ' 
αὐαδέ χεταμὴ πρόσευαηντολδιλοκλέωψῷν. «μεπέεψω φυννιιλτοῖ σπε χρα ηλονοισ πέλαο αὐζοδος 

Μήμοι τοντων. φὶ ἐπανλυ τονδορὶπίδονἸΚ ἔμι. ἐγηρῖςδηκ αφηριοίσ: ἀλὴ ΕΥ̓ 



Σ φησ... 

ἵν ̓δκήρυβ φιοὶ τίσ ἀγψόωιουι αὐ φοϊϑως 
Κι ἐσ σοζίημ ἐπὶ τύϊοκαμόις, 

Ὑνωιζο δύων. ὁγχίλιν τοῖο 6. 

Σαεῦδ' ἰὠγυλν. "ποῦμον Ὑυχι: 

Ράρες ὥ σῴζοι ρανμὰ ηὐμη ἐβεκλέᾳ» 

Μὰὲνιωεἐ τ᾽ ἐγὼ Ῥποῖσι δηκ σοί 

Καε ἡ] ον Τοῦ κλέωμα λαΐβοιμι!» 

, Βδοΐν ὥ ππέτερ Ἴρὸς ῬΗ ϑεὼν ἐμοὶ πσιϑου ., 
Φ,.Τί πεῖ ϑομουίσοι."Β δεολεῖ ὄγιθούλᾷ “πλίω ὑγρός: 

Φ,Π [οἰχφέ ΡΙ | οἵτο" Βδειποῦ μὴ ἡ δ καΐξεινιφιυτοῦν δὲ, 

Αἰϑὼς δγακριμέ; πρόχερομον ̓ γω ́πεῖσομμο- 

ΒδΟΙΣ ὑδ᾽ οὖν ἐπε, δὰ ᾿ ποῦ ποκεχάρνικοις πριῶν,. 

Φι Περὶ γύ.τί δηρόν: Βδεταὺθ ἀσηβίκῷ "ραήϊε τρῶν 

Ἐκᾶσε ̓ δὼ μηκξχῃ ράδζ᾽ «Οὐ, ̓ὀγθαδε 
Αυτοῦ νϑῴων. κι ζε τοὶ σὴν οἰ ἐς “τος 

τὰς ἀψήφισυσι εὐ θοιξντοῦσ δὰ 

Μοσίριμσ' δέκ οισ' ἐἰσ' “τοὺν Τὸ 
σιιυαγοβϑροι οἸδθικ ἀσοῶ, “τὴ 
[ιύρυίι 0» τίωϊιλ μρωπίδς ἢ Ἵ 
“το! “δυϊιανδυγπφοςφὲ ἐρονπν 

ἑβαλον τὶσψαφες οὗ ονεοι δὲ 
δαϊθιλνσήαε ὑεαπέιλον «ὦ 
“πα λλωσ' "ον ἰοτερθῤφι" 
Ραδεμη μρόνιρι φέβα γ 

Δονίοαθῃ μόμοι εἰδκιξδαν, 
“ψήφουσ. (ον οζε δρνωθ τοὶ αὶ 
γά φρόμϑροι, ἐβαῦλο ψ. Τοῦ 79 
οὖν λέρᾳδ ὃ ὁ μιὰ ὑψαφοζορν 
κὼς ὁ ἰπρθος βαλλέτῳ. 

Πάρισῶ ἀφ ἐνφρατοὶ «γος 

θελεροφόνμν σπούζᾳ τοῦ 
χω. ““δερὼ ὀσκιφράφν». ὦ 

πϑβώκρίω μα, μάτι. τὸν 

ὑπὸ ἱεφαλῖο εὐρέρ' ἰδὲς 

οϑυμασευ στυ.τίγα ἔλα τοῦ σι ρα.» αὐλνομά ὁπ τίῳ θύραν αὐέωξεν ἡ ̓σήκὶσ λα βοὰ ονοδιασ΄. .ΚΑέ]ον τα. «τ! 
Ταύτης ἐπιβολὴν ψνωιό μίαῳ μόνίωι: Ἀθη τα δα αν σειν ὀνὶι λέω 
Ραύτως δὲ κῴκώ ταῦτ΄ ξόρασ ἑκοίσυτε. γα ὀλω βοναύνρν. ἡγεραλοῦ 
Καὶ ταῦ τοῦ ἰμδρ γυ Μλόγως ἢ ἂρ ἐξελῳ» οφβρτοχαι ῥαληίδν ξοὐ-: 

: ; μι αβαῦ "Υ καρηὸν 
Ειλῖκα Τ ̓ ὀριρονδλι ἄσε! "ρὸς Ἷ ́λι εὐ Ῥόπιω,σιαλερδνααισον. 

, ὁπιπερυδεϊολικλίωγιαφοῦ 

“δὐγομαῦχεεδ 5 Φιλοκλέων, “πισὸν πἰφυλωτ 4. ΑἹ ̓διεδγανεθινξ, ρα ρίοσμς δὐριναῖδου δά βεὺσ' πῷ 

᾿ τίμα φόπεν ἰκθιμϑιτουύποι. ἸΚελάρικαοποι ψ ἀπὸρ ἡμιηρστῖϑι ατὼ μϑῥετονχριρῶ. ὁ“ὅνα ἱεμκέν, 

κεχάρικα, Η σικς 'σιία δ πίω κατ᾽ οὐκ ὑν δὟ οὐκ ονῦν. ἀιϑερανππιναννγοισιδισεσεμβοοϑε τινα. 

ὡράπεκ δεγρβϑρων τινων τίμα, δαίομαι,. Ο αὐτησὶωλθολίων. χουύντης Φλ δίκη μεϊαυμόνίωυ να 
χιιμδμυλβολίμ μκθιβοα “πλρολίω δὲ, ἀρντήμιον ζυμλανπρδὺ ἄρα ϑλῴν. Αλλωσ. ἐὠὐδαφχούίουζα 

μι! ανδρήφουσιτοι ἡ,ἀλοῦσιν βαμὉταίιονοιι πρὶ ὀρφανουσιωνηρόποισ:ἢ ὶ κολαἰριστισὶ ὥσπου ἐδεμιόσια, 

μὶνκαλώσγον κσοίντων μηϑὲσ' κατέλοισι τὰ αὺ ὄτρια “δι μιμεὶς ξ ἐμφανὶσ ἰκαϑὲ κτίσιν ἀρϊβολὴ κα- 

Λῶτοι (Κρ πμαὶριξαῦ 4ν. Εἴλι καὶ ὄρθρον. εἰληΐ πολ λίου αὐγὶ, δασέωσ. “ληκβθονηος δὲ βάτον ᾿, 

ψιλῶσ. γρωφυταιδέκρὺκατ' ὃ ρϑονεβμηνδλῶς. υῤκου μῴνθΘ’ καυ!ϑραηρς, Φησί. ΧΡ δορϑώρι ελον: ̓ 

λιεῤτρ᾽δκασηρὶῳ Ὧρ) δξλιοω σείσ' μποπεδί ψιλῶς προσεμεικπίορ. υΤρὰ τίδἑλιαίαν ΡΣ ὕλι- 

ον δγκιἀνδειν. ἀμαδέπαίζᾳ ἀνὰ τί πολλίου ὁ ὀνομασίαν. εψνχεὺς δὲ πένπαιιλᾳ φασὶν ὃ δῃ “δυμ. πρὸς 

τούνομαιὑποιδὲ γον ϑληλία ται ἁ τοήλίου αὐπὶ, ἡλιαία, δὲ ὀδιϊιασήριον »ποίζορ ἔφησε πθ΄ 

Φιλόδηιμκον ὅτι ἐπειδὰν αϑάσου ῦ ὁἡλιθηἡλιωφᾳν ἐ ἐμέ ρρορσοι. εὅτωσ' δὲ οἱ ἐπ ἐκοϊσγὰ το; εἰλίω λές 

Δ πὶ 



ι Αοιεοφαϑονδν. δι 

ἡ ῶΣ δ δὰ ̓διόνμθ᾽ δ: ὟΣ ἑαὺ δὲ νἰφοηνπρὸς ὃ πῦρ καϑὴ ἰΑϑροσ, 

ΡΣ ὩΣ ἔντου εἰσεινεὰν ἔγρονμεδνμιροιμὸσ 
τἰδήλιαία μηδ μέγονάκα οί ἐσ' ̓ἀητοκλέσε). ϑερμεοϑύτησ' τὴ κι ἐγκλίδν: 

σήοιον ν,δπαύπιφφλόνομαν ΦΤ στ μ οἱ ρε ἐσικφ Βδλοηρὸ δὲ ποῦ οἷς ἣρ δκίω, 

ἐἰασ ἐπυχινὰ τὶ ἐρσοντης ὐ αὐλὸ γΨ} μακραντισ,οὐχᾷ πεηνῶν αὐ ϑρεῖσ, 
ἐδ ἀυΚ ἀνα πα «ἰϑῥοὺ 
Ῥαδεοϑεζρλίλ' 15 Ἀπὸ Δάκνων σμρυ δ μοὶ ηὸν ,ἀπολογούνϑῳ ὃν 

Ὑ ον δον ῥα σουιβ δνΐφιν Φ,. "πώς οὖν δαπιω σικᾷμ καλῶς δυμήσο μον" 

“»" ἐρϑώση καϑήμδμίθ,πρὸδ' ὦσε ̓πρόσερομ "Τοὶ ἡραγματ' ἔχιμασε μδ δῷ 
"δ αδρτώωῤδῥκίω. ον Βδ᾽. Πϑλλῶτ οὔτ νονομοῖ; λέγετον φ. τουσυ,, 

Καὶξ γἐὰ»: “κὰν δέραδέ ὡσ' οἱ-πὸ 
φικλίη γὐῤλνδὐνῦς ὧν οὐδε ἀξ ϑσο ψμυδορθμων Γν μαρπύρων, 

-πρκλεσεισετο)δγκασηρίοὺ Μόλι ς “Ζῇ πρᾶγει ζ ἐνωσριμ σαι μια σα ἐϑίμο, 

ὡτ βραδέως Ἑμεγπα. Φι. ἀνάφοι μὰ πείϑεις: ἀλλ᾽ ἐκῶν ὀὐππωλέγεις: 
Θε σμοθέτησ. ὑπε; δὲθεσχιοϑεν 

ποιδν δύᾳαηρς ὃ γραιρμεμαν Τὸν μισθὸν δηρθενλήψοιιἽ “(ὅδ' ἀϑἐμϑιΦικωλώς: 
σεϑορεληρξσιτους δικατεὶς Αἱ Αἱ σοί ψῥτοιμ εἰρικάσουτο λυσίοροε τοῦ 

τοι φλαὐτῆς φυλῆσ κα Οὐ σκωπ] ληδιοἤραγχμὴν μετα πρώίω λαβὼν, 
εξ. ̓ ὐβχβι δὲ ἔνομα ον τοῖσ' Ελϑῶν; δεεκορ μά τἰξεμ᾽ τοὶ ς ἰχθύσιν .᾿ ΐ 
ψυἰημασιρἐχειροτονα μη ' 

οἱ Κι ιςοίά. ΒΝ ἀρλοναυνβρὴ εν Κάπε,τ ̓ς σεθηκε εἰς λο πήδοισ' μοι κεςρέων: 

πως, ῥρϑαύα ϑεῤκραλᾶν Κάγω ̓ νέκ [: ΜΝ 060 λοὺς δ ὠόμίω λαδὅν. ἂ 

Δ μιξᾷν ἀσιονοι ἐδ’ ῥόκακ ᾿ , Ἵ 

τήδιον. ὦλον ) ἢ «ἰκαὐ τη Φυ; δα ϑεσμοθύτέωηι γραμματέα εἰς ηουδ ρνόμοας ὀσιγήοϑτ: .Δάδνωνφε 

αὐτὸν. εἐπειδδεῤιοτε ἀπϑ πείνας δόν ἰκαςὴσ' τὸν λέωντα μα Ά ϑΥ Κα α, ΓΓωσ’ οὗνόγα γρωσκάνς -- 

»πειδδόνπεν ΘΝ ὀβδελυκ λέων διυύα ϑαιδγἰοευζον τα υϑλφλοείασ ἐϑίφνφνσῖ. “πῶσ Μυυήσομαι « 

δίων ὅδοιι ἐμευζάν τὠλεγόμϑμα. Αἶνα μασώμϑμον αὐηὶ ἡ τονδγαλοηξόλϑμοι νοάῥϑρον “Θ Φ ΩΝ ω“ 

δες: εὐ τοι ϑειτῆς ἐγέλαθον ἀδυτσνϑι ἐψγσ. Αἰ δλωσ. ἐκ μετὰ Φορᾶσ ξραναταεμποιφόγτωνπέιὴ Ῥοφιὼ 

ζώων “ὦ αὐϑισαναγνκαστω ᾿εδαϑαγοια σώ λϑμοιέρνκον. Λυσίσφαγ' σκωπῇ εἰεὴσ. ὥ οὐά εερνδῦσι 

λεσίορα τοσ βηγοβά φορᾷ χρλαργων ὄνφδος " (στὴ κῦὺ ἐσερθφλεσίορατοσ, ποῖσ μαἰμῥξωσ, σκω  ] ὁ 

Δϑρον εἰσ' κιναιδθαν. Α΄ Ἄλῳς: δύο ΚΑ τοί εδγδυτο δραχι μὸμία κὼ οὗ τῶσ ἐμφίζοντο πρὶ 

Ῥῶσ ὀδολοὺσ'. ὡσ'τογλυσισφατον, ἅμα αὐπῷϑλ νΦόγς Φραχμιιδύ πε τονδϑκα εικοῦμι ϑον Δύμ 

πεταιςεν μϑῤνη μα τίσκιαυτέυνώςτε μῷῳ!: [ σοθαϑοι (δ ἤραρχόνηρραὐ ἀρλανπλὰ ργυθῖ, λισαίσες αγαιπτη 

“Τῶσ' ἐχεὶ, μονοσ λαμβανάν. στουδ᾽ ἡμεύϑου. Δ ν ρα χρείωὐμιεπῆ μοῦ λαβων. καϑδθσ' δϑο ἡδραχμὰ 

δύ ἐν ραν Ἱ ἫΡΡΕ ροῦν τοκφμαπίζοντερ. ἱναμλοῖκ ολακ ρυποικέρμαθσ Φε Ρῶσιψ: Ἐμτοῖ ἰχθύσιν. 

ἔνησισ' ἔχυ ο΄ σιὰλιθίσ ἀπὸ Ξ Ῥ πώλου μϑμων »»υἱ πωλοῦνποι σ' ὀπῶν. λοπίσως δὲ ἃ ἃς ἡμᾶς λυσίδασ 

παλου ὑμᾶρ. Κισρέων. κεορόδόδος ἰβινίγουθν ὁ ὁλεγϑιϑνοσ κέφαλου μεγύλίων λεπίδκ λον καὶ 

πώχέαυ. ὡς ὑπύνοιαναυτίωϊ χεινὰ ργυθίου. Κἀπδ νίκα ψα οὐεκαψαιοῤέθῃ καρδεύματι ψομίζων 

ὁναιάργίθιον. “πολλοισ᾽ γ6ρῖβδιν θ᾽ οἴρούματι Οϑλυα 4γ'δάργύριον. Ωιδμιωλαξᾶν. ὅτι δηλοὶ 

δυλυπεόμδηεῖθ. τίς ἰὦ (ὦ κ ἀ ἐργυράμομισμοιτω ὀσφρόμδρθ.} " φιδυσωδίας μὐεϑύμϑιος: 
Λ᾽ λε- 



- Ν 
᾿ τς . 

πρὶ 
ζ Φ- 

ὥ. 
ἢ 

Σφλΐεεθ... ̓ 

Κύπεβ λὺ λθεὶς, ὀστῷ ρο ἰλᾶμος δέ! υστίοἢ 

Καὶ Θλκ ̓ αὐϑὸν"Β βϑοδδὴχπρ, ταῦτ᾽ ̓ἐφ ̓Φρῦχῃ 

Α ἀλεκθυομ δ μὰ ἴφα ἸΑᾺ Κοιλὶ αν » ἔχει Με. 

Ταχὶ 9 καϑέ4σ τὰ τὰ ̓εγύρι ον.ἠδ' ὃ δσ' ΜΝ β' 

Βλιόρᾳεῦ οσονέρ δέτα τοῦτο κερδαμ εἰς: 

φι"Ου πάνυτι μι κρόνεαλλ ὁπὲρ μὲ ὑλ4ς “πῸ! εἰ. 

Β δ να δος νι ὑγὼ δ δὲ ταῦθ ἥξω φ: ρὼβμ- 
ᾧΦ μόρα ηὃ γέμα "πὸ λδεΐ ὡς. περαίνει" 

Ηκιόης δὼ ὡς ἐϑηνοῖοι πρτῇ, 
Δικοίσοιεν ἐπ᾿ “τοῦσ' ομκί δὶ τῆς δύκοισι τ' 

Καν τοῖς προθύροιδ ψοικοδομέσει ποὺς οὔ ἡ ἡ ῥ᾽ 

Α ἰυτο δηκιφβθι γον μικρὸν πόρυ 
ον ἐκ οὑτοιορ πρὸ μ του χοῦ πρὸ δ ιθυρῶμ. 

Βδεἱ δυὺ Τὶ ἐπρεισιῶς ἀποντ' ἐγὼ φίρω. 
ὀρουπερέζφα σικουνκάτι πολι "ἀλείδμοι,᾽ 

Δρυὶς αϑρ ἣν οὐρῳτιασῃα, αὐ τηῖ- 

Παρὰ σοὶ κρεμησωτ, ἐὺς ἐπὶ τὸ πωδαίλουτ 
ΦΙῈΣ οφονγε “τοῦ Τὸ κο γέροντι, πρόσφορομο, 

ἑξῶ ρει ατιλνῶσ' φα ρμᾷλεον Ξρα ὁ ὀυρβ ἐς: 

Βδε" Καὶ “πο γετοντι αὐδῶ ροσέρηξεν Φακῖ, 

βοφῷῶν. ἐκὸὺ δέωτι “Φιυτούτ ̓ αὐδεξιὸ ιθ}. 
Κἂν ΝΑῚ “υοίήω, γὸν γεμιϑὸν λήψομαι ς 

υτοῦ ἀδιέων Ὁ τί φα κῶν ῥοφσομοι ᾿ 

Απὸρ τή "ὃν ὄρνιν ὡσ ἐμ ὀξηνέρκασε ὃ 

Βδεῖναγ" ἦν καθόδῳ σ ἀπολογϑυ μου γινδφ, 

Αιδῶν αὔωϑιν ἐξεγείρησ' οὐτχυσί. 

᾿Αλε Κτρ νόνος᾽ ̓μίφασκον 
ἐπε πρντο πεῆο ουσίν οἰάλε' 

κΡνόρεσ θφμιοτοί τέ κοιλίαν 

ἵλενπεσ. Ταχ γμῳ ἡ μαϑεψ4. 

"τοὺς ὀβολῃ “: ἀργιρόῦσ ἄρηξομ: 

ὧσ' κῷ ἡμᾷσ λέγμδῃ χιλκοῖσ 

αθγύρου Ὦγτος. ὁ καϑύτι. “ρέσ 

ὀβολοι ὁνπες, ἀργυγοῦ, τριωξο. ̓ 

Δὸν ἔγλίοντο. Ησὲ ὡς λέων. 

αὐτὶ το ἘΦΙ. ΠΥ ὑσψ ἀπὸ τον 

κμὶ: ἀέχριντωι ἀμϊφῶς αὐταὶ δ 

“σλάτων ἐπὶ  μέδλονγς μόνου 

οἱ δὲ κώμεκοὶ καὺ ἐτο τῷ ἀλ-- 

λοριὴς ἐνὼν.. Ὑ αὐϑ: ῶ-» “πρὸσ 

Ω δόμα “τῷ δηύκαφηρίου ἐσ ́ 

τηδιδᾳ ὅρα χεῖμα. τοῦ 

“τοῦ πρὸσ' ἑαυσὸν “τῷ ἡον ν ἐἰσελ.“- 

ϑύνησ' οὐκ. ὑπρλενείᾳ δὲ ταῦ- 

᾿ς γα ε φυσι» ὅτι ΝΣ ἐδόθη. ἀλ 

λὰ πρὸ Ὑ Φιλύδεκον αὐπὼψ 

ποιζᾳ Ε ἱκάτωμον. ε ραν ἕκα 

της: ὡσ' ν᾽ ἀϑανειίων ἐπρεπε δὴ 

δον ἱδρνάϑῥων αὐπὴν ὧσ' «φὸ- 
π" ἀπίντων κὶ καυρδρ ὅφου 

ἱκάταιον ρα ἄγχλμα. 

» κα τῆσιον λεγθάδμον. τῇ - 

στδια κα 2λίρρατος ὡς ἐσσι " 

(μον: ὦντισι δι 4 Ρύ τοι ἑκα τεῖ 
δ᾽. ἀμὶσ ̓ϑρ. οὐρητρίς: οὐρα 

ρὸν ἀγγθον. οὐ ρντιασῃσ' δὲ οὐ’ 

φῖισοω βου λέσῃ. ἡ φραγγουθίασ' 

-πιρ᾿πέσησ' κεόνμαντι 

Σ πραγονρίασ.- Φυσιϊι ὥσ' Ὡ. 

ΝΠ ὥπενἕσι συμξκίνᾳ χοὺσ' «πί2 

ΔΕΙΜΩ; ΤΣ βὴ ουρά ϑγαγγουθιαῖ.. 

Π ροσίξηκι Φακῖ. ὡςῖῷ Ρ 
συκῇ απὸ συκία περιασῶσι κο ὁ ἀμυ γαλῖ ἀπὸ Τῷ ,ἀμυγδαλίαὶ ὅτωιὴ ̓φακὴ ἐπὶ πὸ Φακέα 

ἢ» οἴφάσομων. ὡς Φακὶ ῥοφήματοσ Διδομϑόν ποσ' ἀϊϑε νοῦ σιρ ἑπατώξον ἐπεὶ οἱ Μοσυϑῦτισ' χιλὺρ “7. 
σαφησ' ῥοφίσι Τι ἋΣ ὄρριρ. ὧσ' ἀλετρυῦνα “βαγιγόντοσ' “7 βδιλυκλεώνοσ.,, Αἰ σῶν. 
ὡνρίωσ ἡ Ἢ ἄδεινὶ ἐπὶ 1 ἀλικ γρνύροσ. ἱκοκμύζον δὲ ἐπὶ “Τῷ ἰμόκανγοσ. 



ἐνρεινό ας ζ 

δέου “ἱερὸν τὸ ἄρωϑς λύ Φ᾿Ε μ 7) ποθῶ τάδι ἄλν εἰ ἐρε ΡΝ. ϑω “" 
ἱκουνπαλι ἡ δε Ἴδτοὼ ὡσ' ὦ, 

. Π 
λύδγκος. Πάρεξι τουτήναι Φ, Θηρώον εἰπτῶσ ἐκκ μέσας ηὃ 

“7.) λύκου». 

νάνδῃ μοι 4 νῷ χγραμη Β δε Ῥαρισ του σὴ καδηὺς ὦ 'ναξ οὐ οὗντοσί- 
μέγοσ νν ὁ Ἁύϊιοσ. Χαλι Φι. Ω δεασοι᾽" ἡρωσιὼσ χαλεπὴν ἐρ ΔΝ ἰδ 
πὸν ἀρ διδειν. "ὡς δυσμὸρ οι ὄφρ “μὲν φαίνετο κλεῶρυ μιδσ'. 

ὃ πγραμμένδ' το ἥρωδι. ι 

δρειῃυρνατεβοα ν κὼ Ομ Ουκοῦν ἐχεὶρ ̓δύδ' οὐ τὸς ἡρωσ ὧν ὅσλε 

Ἀαΐο ρός. πρϑώρι τοι κα ὅτι Βδε- Εἰϑῆῆομ ἐκαιϑήζουσὺ, ϑἡἥομα αἱ ἡ δίκον. 
φαῦλοσ' ιὦ τίω ὁψμν κα ἑκάλουν φρκαλεμίῳ. ἐσ καϑημ ἐ ἰἐγὼ “πολοι -. 

αἰώρειοκν οφηκοντ Βδε. 'Φέρενυν τήν αὐτῷ ρῶν εἰσοιτώγω, δέκψυ. 
ενγυμος “ῦτὸ ὴ ὅπε καϑὸ ΒΝ 

χολεπὸσ (ὦ διμαιγοίς εἰ Τί τισ κακὸν δίφρακων τ" ἔν τὴ οἰκίᾳ 
ψαασισ' ἰώ. Οὐσύ αὐ. Ηϑρᾷ ἡκπρ ὃς καώ σεισοι πρώίω τίι χίπραβ». 

ὑπειδὲ ὀνγα ασισ ὁκλιώνν Φινξσῖρισ οὐ σοσιὡν ὁλί πυμὶ ονπώλεσοισ᾽: 
μος: ὀλν δὲ υὰ οἱ ἡ τρωεσ' “ποὺ 

γοσλίαν. κοὺ ἧλον ἐκ, Ανθυδουφαμηου τίῷ δύκίῳ μέγλ καλέᾶρμ,. μῇ 

δαρτυλίων. Αἰμϑυδρυφώς ὀπρῶτον ἡμὴν “ἱερῶν κουτεφαύνεντος " 

'κυν. ,ἀρύφανιποσ' παρα ΒδΜοὶ τὸν δό᾿ οὐπρὰ ρεσανιολα ἐγὼ ὑ δραμὼν. ἌΝ 

σειν ὁ ἀδμορ ὧδ δρηδηὼ υ- Αυτὸσ κομι οὐμιαω, »τῦτε πῶ ρου Ὑ μι ᾿ἰῴδερεν. . 
οΥδ τοῖς δέκατοῦς. 

ὁ αρῦτον ἼΣ "ἀπὸ ϑυ Τίποτε οὐ χίῦμ᾽ ὡς διεινὸν ὑφελοχυθίαν 

ὄντων. ἐκ ϑμον του πῶ- ΘΒ οἰλλ ἐε κό Ῥκνς ες απο ΟΡ! ̓σρέφᾳν. κύνα: ὁ 

τον τὸ ὕπωρ ἐπισκοποιιῦ. Β ὅς, Τ' δ. γὴν ὑχοόνι ὁ, δ» ὁλαίξης αῤτίω: ΟἹ 
ΜΌΝΗΝ ΤῊΝ ὡς ἐρα ὀκνωμπαράξας εἰ εἰσ᾽ ηὸμ ; πνὸμ εἰ ρπαιάσοιο'. 
Ἅοναεί- Ἰό,α πορραϊτίκ 
δορὰ πιιραυτὰ οὐρισκὸ Τ Τρφα λί δὲ τυρου ὑ σικελίυ κα τιδήδυκε; 
έένον αὐντὶ “τὸ Φνυφά- 

{{{ου. Ὑ πῦτε Ἂ χϑῖμαν πνρ ὁνεανίσίκος: εἰφνλοχιρία δὲ ὁσία Ἂ ἐπιλωριάζεν. δοιδέν 

ἘΡΡῚ τοὶ μανχύθια Φιλθρ. ὑὸν θι ὅτως πὰ -ν ν δείκαφαρίῳ Φι λέ; σπεύντοι. 

Βάλλίσ κόρακα. ἀξσιν ὁ δοκέτης ἱιωὶ ἐγκαλῶν. λώπει “ οὐδεὶσ' ἀφολόν ̓  γελεπὸρ ἢ ἡ ε 

δεινόν. ον ὲ ὁ ὁ λαξισ' ἀρτίωσ. ἔσοδον τισ' τούτων. (τ δὲ κιυνϊύνομα. λάβης, ἀπὸ λαμβάνειν. 

ϑερία, τυρὸν δὲ ἀρππεσεν οὕτοσ. ἀξιοῦσι δέ τινεσ' ὃς πειράγραμμα κωμῳ δέος λάχῃτα, Ἂν ΟΝ 

“τηπί σοίνετοι, “περὶ σικελίαν ἐπὶ ϑήρᾳ. "τυρὸν δὲ" ἥρανι σεν οὗγρδ' ἐπαὶ σωροϑοκᾳ. «κοὺ τὰ ἑβῆς ἐπὶ 

ταυτὸν λέγιϑοι τίω. ὁ αὐνοιαν: ὅτ δὲ νοσφιτὴσ' ̓  ὑπὸ ἄλλων κυκῃ δεῖται »προθρῷ. τοῦ δίωομε 

«ἰονδξιν. οὐ “ποεῖνν δὲ οἰκιῶον δοκῶ. ἐπεὶ ἴιαν σπιρρεδέλωσιν αὐ. ἀλλίοίοον ὁ λάβη, ὥνοματοπε - 

“πείνοϑι ἁ-πλῶσ, και ὁ ῦ Δἰϊωησ ὁ πεερὰ τηλεκλώσι ἐν πρυτοίνεσι δίκης πἴσ ὅν ὃ ὁντιν αν ́ 

ὑρώπων ὃ ὁρῶσ'. ἰσπνὺσ' δὲ ὃ φοῦ Ρνος- ἱμνθίωσ' μϑϑ. ἡ ἱἰκάμειγοσ. " "δ φανός. καταιχριφηϊῦσ' δὲ ἡ ἐδοῦ 

ἥβς κοὺ ἱπνια τῷ ὑρῶτης κ τυ “1ὅ) ἡπνοῦ: ̓ πὸ πρὺσ' τίῳ κάμινον ἐπιτήδεια καυδιμια. ἜΕΛ 

λίμα ΩΣ δὲ τίω κόπρον “Ἄγ φώορ. ὧν ν δὰ μυδὴς νὼ ρβυτόνπε κοὰ Ἰσνια λύματὰᾳ ρέν. 

ὙὟ ριφαλίδν. 0) ἡ μᾶν οὸν ἐσιμάκ τυρόν. οἱ δὲ τροχὸν τυροῦ. σικελικοῦνπολνϑ ρμμων: ) ὑσικιλία 

δ) τυρὸν “πϑλιὺ γρὼ καλλιξον ἐχεῖ. ἀλλάτερος 



ἯΦ 

᾿ῇ 
᾿Ν 

ὅι. Μὰ δ᾽᾽ οὐκ ἔγωγ᾽ ΤΩΝ ὡτερὸς φιοὶ κύωμ 

Σ φίνεεσ, 

ΒΑ τούτ ἄρα: ἧρῶτν. τὶ ̓ δκυμαπῷ πρπρὶ {πὰ} ᾿Αλλὰ πιρὸσ φια κὐωννῶτὰ 

Αλϑπρδστοται, δ ἕ μερῶν ὄδωχοὶ ἢ 

πράπκαπι, πολιτικἰ. ὀσεὶγᾷ 

“ὃ (λέ ηγε εν τιμὰ ἰκαντηνο ρούμε 

Κα ταηϑρησνν ἤν εἰσοί [5 γραφίω. Ὁ ΛΑ. μον ὑφὶ ρου. Φανεροὶ δὲ σοῦν 

Εἰ σοικτέον μοιισὺ ) δὲ κα χαῦρει παρ 

ΒΆᾷ.: ἰθενυνο ἐγ αὐ τὼ δῶρο. Οικέιγχῦ τα ε χρὴ γριᾶμι χἱσῥπεἀφϑν λέξα δόμων. (ὃν 

Φι Τ στὴ, τὶ ὅξ:. ὁ, καυλριροις ὁμεῖον ἐσήαςο, 
ἅμα δὲ ὡς σηκ εύο δεισ' αἰντοὺσ' 

δαθαλλο. Χωροκομϑον δ, Ε 

Φ, Εν ἧς ροσυλήσοι; Φίρᾳ;, ὁ δκιεὐλι! ἐα ἀπ ϑὺν ἤι ἰιαψομωπόρ.. ὅπον 

Α φῖελας αρλ έϑρος ἐ ἐΘΊηγι 'ψω νος ᾿ Φ γαῖ ροιίφεντωι. . ἑσίασ' δὲ ἐ ἐπεὶ 

Φ,"Αλὰ ἄσαγ. αἱ ύσοισ ες ἐγῶ τιμᾶν ἐλεπώ. ᾿ ἐπὶ τῆσ ἑείασ' Ῥέφουσι χροὶ ρας. 

Β δι. Φ ἐρέψυν: ἐνέγκωτοὺς στι νίδουν νὰ ται γραφαῖς: 
εἰσ' φέρο δ γῦτο αὐτὶ ἰέρυφά 

μιτυυ. δ με γικλίδος: "ᾧ τῇ ριᾶ ! 

Φιόιμοι ἌΝΩ καπολῶς πριψημερώρ : δ αΊ: κλοιν μαλλὶ ὀνποίοντων 

ἔγϑα λοκὶ ̓ φᾷν ἐδ ὁ δμμην ἡ χρ οίον» αὦαν ον Ὡ λον ἐμῷινεν. ὧσ' κὸ τούτον 

ἰδοὺ κρλήνυν" ΒΑ. τοῖχο "δ. Φευγίσ οὑποσὲ μείω ΛεγομϑμουῚ ὅπον ὃ λέῖρος 

ἢ δέδεται Αλλωσ. ἱξασιν δὲ Ἡ 

ὁπρώπόε ἐφν.Β δυὶσ' 'κόραικασ,ὸς εἴχλομοι: ; “τεροσ' δ οἱ ογκεπὸν αν ̓δρυφά 

τι τ λαϑόμίω μοὺς καδυ σίους ἐκφέρέν". ϑυτοῦ λοιροκομέιν ἴχων. ἔἐςτδὲ 

Φι Ὁ. Ῥεσὺ τὶ (ϑέϊς: Βδει ἐπὶ καδίσιεσεφι, μηδαχ μῶν. ὁ καλούμϑρον ζογρδονκαδο 
γω τὸν, ὅπου οἱχοῖ οι βεφοντται. 

ἐγὼ Ὁ ὅκν τούςδε ποὺς αρυςήλουρ' Αφὶοἰχα ἀρχόμϑνοσι, ἐν “ταὶσ' 
ΒδιΚαλλι σουτοίνι εαρῖν Τοῦ γὲσκρεσνῷν. σοὐος παν όοῶσ' «Φέείας ἄρλονται "ἡ 

οὑτωσὶ ῳοξ ϑεῶμ. ὡς ἄκωμῳ, 

δέᾳ δὲ ἃ πεν διυρὰ Ζῶ ν φίρας ἐπι ψω τινοῖι αὶ ἰὸ Τῷ χρὴρυκομεῖν μάλο δικἰζανὲ φυλαὶ ἰελέ 

Ω: δὲ ἱκατω δὺκα (4νὦ ὡΐ Φιλϑόήκος: Ἷῃ δὲ πιρροιμία, ἀφὲ οἱασ' “ἄρχον. ετεμίνο ταὶ δὲ ἀπὸ Χὸ 

"πὸ ἱερὰ καϑιελθῥων. ΚΟ πὴ ἑοῖς τὰ σ ἀπε ρχασ ἐθοσ᾽ ἰώ ποἸξιοϑουι μιδϑον δὲ σωυάϑαίμορ ἀριδυτ 

κοίτος οὕτως ἑχντα: ΜῊ ΣΩ δὰ ἡ κω λνεῆναι τίω ΝΗ τιτοίγων ἀρχϑννὸν δια ϑεξὰ μὄμομ τίω βα 

σιλεϊαν; ἐαἰτρύπειν ἑρίᾳ λαβϑν Ὁ ὃ »Ἡι βούλον». “τίω δὲ ,πρώτον ἀϑὺ μον ον" αν οὐ ΤΕῖ αϑοω- μετ 

δὲ πορϑε νίαν, ἀπαρχὰν ϑυομϑῥων δ γῇ δ᾿ γέμεοῦς πρώτῃ παρὰ ἣν αἰδρώπων. ἱκέχοντωι δὲ τῇ 

ἐπα ῤοιμᾳ ὸ τ πλάτων ἐνθοσφρορι ἐουλοίμίω αὐ ὦ σωκράτεσ. ̓αὐδρρωσὼ 5 μὰ τοιψαιπίον ἡνδ)ιά τε 

οϑῶς δἀφὶ εἰδυκθμοι ἄρλιθοι ἰακαργ' τίωσαδλιν σὲ ὑαιχεῖρ ἀδγικὃν. ἼΣι σαν δως, στιν δὰς 

φασιν, ᾧ εἷσ' ἔγραφον τίω μαίω ραν καὶ τίω ὁ ἐραλέθαν: τῆσ' δύκισ. γραφὰσ!: ὴ νυ, αὐτύτον ΝΣ ἀὴρ 

φϑον οὐῷ ἔγραφον. ΟἹ μοισγκι ἐζοι, εὑπειγὸμηεὶς δόγκά 4ν φΦιί. δια μαι διχοεὺς γραφόε δικά 

στϑ! τοὶ σ᾽ οὐνῇι τίῳ “τῶ γξαφόου τάξιν ἀποσληρῶν: Αλοκίφομ. αὐρογριαῦ. ἀλοκίζῳ, ὁ τῷ 

᾿ὀνυλίγραζᾳν εἰσ τὶ Ὃ τιμιντικὸν πιμάκι ὅν οὗ ποορδρηκονεδιον. αὐλαία οἄζφν. Ο πρῦτεσ ὄζειν. 

δ κα πηγ β΄ σ᾿ φι λόδυκος δὲ φαντίφετωι ἐ ἐσσεγῳγίν πίινὸς πρώ. τὰ σπιλαϑομίω. “πίλιν ὑπῷ 

ϑέσεῶς κατρὸν σἐθίζων, φνον ἐπιλελῆοϑς 5 δ καδισιίς. Α ρυείχονσ. .«ἀ ἐρύσιγος ὦ ἄρνρις δι ἀ ρυ 

ξὴρ, ἀγγθέμὶ ὅδιν διον ἀρύσοιοϑς κοτύλν. " ἐκύαϑοῃ ̓ὄχν δέ Φησιν αὐγοὺς πεὸρτὸν διαψήφισιν οἷ ἐρν 

ίλον; ὃ οδ ΦΨΙ δ τὲ ἘΔῚ ! σις. Α͂ Ἄλυδι ἡ ρυσὶχονρῖος οἰνδλόπς ἄρμεον ἀπ τοϊα Ρὕεν ἰνῶν νὰ ὰ 

ρύτιμα. ἔλεγον ἢ ὃν ἐφηβον κὶ ν τοῖστον σαιδοὶ ἀβιν ὃ οἱ πῶλαμὸ, Ὁ πέρπεϑι Κ᾽ Ψ! τὸς Διυλ! τὸ 

“σηγόρθσον. εἹΟὺ Ἷ ὁ πρὶ τὴς, πῖνῳ ἀπὸ πιύτης τῆς αἰτίας τίω ἀθίω ὑπεσήσοι πο. κα διὰ ΓΙ ΉΧῚ) 



Αοισοφαύουσ: ᾿ 
Ἵὃς δεδὶς ἀνογοβοτον ἄν σόγαι. ̓ ὅσων δι μεϑρν ΛΗ, "26 δὰ τῆς κ Αεψύψασι 

»», ἐἰκόαν τῇ" τετὰ γμὲμῳ “ 
ὑπονέσει δὐλιριν ευδμα Φ, Ἡ δ δὲ ὶ δὰ χες ὅξην οὐκ ἐκλοξνόρα; ' 

εὐ τῇ Ὁ' προρμερίζων: Κλι ΒΡ Ευ ἐκιποράζασ' οὐ τοὶ οἰκο σχυ οἱ ωσ᾽ 

ἀύδραιιολνψυδραϊερήνν. ΑἸλὰ αἷσ' τοί λισο! “σύργιο' ἐξενεγκάσων 
εὑτῇ δ ἥν. ἡτι ἐλιπεσὸ Καὶ μυῤξίνοισ᾽ μοὶ ηὸμ λιβανωτὸν ἔνδιϑεν. 
προσηγορϑύε τ. σωμαύνει δ ὃ ᾿ : ᾿ 
“δοκιζονῷ. Ηδ δ. μἱ ὁπῶς οἷν  ὐξώμε “ρώτα "τοῖς ϑεδισ' 

“πῦτε ὁ αἰδδτον αὐτῷ! δεί-. Χοικαὶ μίῳ "μεῖσ ἐπ 5 τούῆσ' σπουδαῖο κὴ “ πτῶσιν χοῖς ᾿ 

κυρά κετονοα᾽ οἱ; Φήμη εἐγιϑὴν λέξο ἢ ὑμῖν 5 ἥ 

ραωςημκλε μα ἀμὶσ' Σ 

τὸ αὐτρβποιράκερρυ. ὅτι γενναίωσέκ 75 πολέμου ἧ, 

Κι ιχοοϑον ὦ δον σκω πη ΚαΣ “σοῦ μείκουσ' ξ μὰ ἐβωσον.--- ἀφ οὐυνὴ 

κῦὰ Φλνάρως. ἐπιχιῆοιον ὲ Βα Ἐυφυμία μὴ πρῶ τα νύνύ'σα ἐχίτω! 
ιὦ αὐτοῖς ὶὶ σκώπγον χροὶ. ΧοιΩ φοιο᾿ ΩΝ “ύϑηιπὶ ἀγαθὴ ὔχῃ 
πειίζοιν.ἐ ἐκ πολλῆσ' ἐἰδέσε τὸ 

ΑΟΎΤΩ ἑδλαν σμοῖ: Μυῤ 0 “ράγμ ὅμη χει μεξ τοῖ!. 

ῥίνασ' μύῤῥι γος αὶ ἐσέφα . ἕμηρος θεμ ὅς θυ ρῶ Ὥ Απῶσιν ἡμἶιν ει ἐρμιόσοι 

γοῦν οἱ αζχούπες δ. μυρῥι ὡς “ποζὺ σοί μδιροισιπῶν "“σλαϑων -ἴήϊε ποιαίμν: πὸ 
ν, ἀρχῇσ ἐσιθυμιώμ. ἀν δΝῶυοα ̓ αὐαξ τεῖτ  ἀγυ 77 μόπρουνρυ πτὸοηῤα 
πων. αν ἡ οἰξωμειϑα. ὧσ' ἐπὶ Α Ἴ 

μἰεγήίτον πρώάγιιατοσ' τέρα Δέξωπελετθκαι ὦ γαξιὰν ᾧ πϑικοωνο ομξμι. 
Α΄ ν ». ὧὦ ΙΝ, ἡ δ κι ’ οα΄, 

“τευ ζ).οἱ καὶ ἐπαιλειραύτες ἔς Πυσοντ οὐὐγυ 7 3 Ῥλι οἷν φρυφν 1. Ὥρενιν ἡθοῖο᾽ 
τιπρῶγμα ξωϑαὶσι Τὸ (6 θεὶς 

δυὰς “Εἴ οι θυ Κ αὲ μὰν ἡμᾶς ἐπαὶ τοῦς ασονοδαῖςιΝ ἀμοιξειίᾳ αὔτη περίοδος ἑοίεῳ ἐκϑέσει δυητσλῆς. 

“00 Ἃ ἡἀραπιλώτενῖ «26: κῶλον Ἰσὶ γ»ὦ “περμόσων τριῶν. ὸ ἐσὲ “τῆς πρώτησ' “περλόδον μῶλας, 

πέοσωρα. ὧν ὁ πρῶτον αν παομςικ ὃν Ό' Μεῖρου ἀκαποίληίωῖον “πὶ ίξις δύο δμεῖα ἀκαπταλυκῖα; 

“ τότοι τον δμεῖ ὃν Καπουληήκ τικόν. ἤτοι ἐφοημαμερὶε δ καλθποι τἤρομμιακο. ἐιθ ὃ ὁ ἐγριϑέσει 

ἐαμβικὸς Δι μαθος αἰκαἼἀλικησ. τῆς δονπίρας “περιόδου κῶλα Ὁ.ὧν ΝΣ πρῶτ ὅμιοιρρ: Ἃ δῶν 

πτερὸν ἐφθημιμερέσ. Το ὸ ἐξῆσ Ῥία δέ μεξα ἀκατοῤλκιεῖα. Ω ἕκὴμ πενϑημιμιερές: "τὴσ τις πίθ! 

ὀδουαναι παι ςικὰ κῶλα δέκα, ὧν πιὸ πρῶτω πέρσαραι πῇ ἀμιξα φατα ληκπικά Ἂ Η νὴ ἴω 1, με 

φὰ ἀκαταλικία. Ῥ ζ' ἡ Ὦ ". δμεξα ἀκα το λιζτου. ἐὺ θ᾽ αὐαντοάςείας θέσις ᾿ κϑὺ ἡγαπιλός 

τον ὀνομάζει το. ὃς δέ, ω τίῳ ἀἰκαληζεν ἀφελίος δ μεν καυχοιληκ τικόρ. ἐφξκαραι περι 

σλῳ τἄράγραφος ἁλτῳ πέλει, οὗ σωνήθᾷς δ ο διπλοῖ! ἴσω νέρθυκ δι. Φνμιν ἀγαθήν σιρθυξόμι- 

ϑα ὡς τετοιῦποι δοίϑαι. Κατο νθκουσοὐμτῆς Φιλονεκ ἰας εἰσ Φυλίαν ἐξάπετε. ἷ με πρμιαῦ. 
ὡς κα καϊεῶν λύσει τὸν πποιραῖνα, δνὸν ἄϑονσιψ. Γῶτον ἀγυη. “περὶ ΤΩ ἀγωέωσ' απιδλωνοσ' ': 

δγιὼς δυτυ χίας ὅτων γξάφο. νὴ τῷ δια Ῥῳ τοῦ τοδγαμεένεν αἰτιῶ γεν ὦ ἔβινὼ ὡς ἀγηϑὺς 5 Ξ «δυριίων 

οἰοισάντων ο»τῶ τότσω ̓αὐάθεμα. δ. ὅτως ἱατοιμαρϑεν: ὅτι σωριίωρ ἐσὲ ποὸὼ ἑλλήνυ Γ πονηοισ' ὃ 

ἐπὶ τὸς βράπιας φάσματπος οἱσωρμᾶς μὶμάμενοι ποὶς ἀγυιὰς, ἴσος σιν ἐπι νῷ τρβἀηϊδλώμι- .«Α δὰ. 

Γ ρὺ Φ ἢ ϑυρῶν οὑὺς ὑὸν κίομα; ἐσ’ δβν ίγοντοισ', ὥσ' ἀδελίσιιτῦ ἰδονᾳν ὁ ὀρτιμὲν ἀγρλωνος ἀγὺξν 

ων ΑἌλων. ἀγῆβοσ κίων ὃς ὀξὐλ (φῦ: δὲν ἱεὶ σὶ πεὸ ἕ ϑυρῶψε! δ) χα δὲ φασιν αὐροὺς ὦ εἰν δα ἀπλ 

λωμος: οἵὴ ἡ δηονύσυν. εἱ δ ἀμφονν: “οι ἣ Ἰδγ ον συ ρμί ὧν. ὥονοσ᾽ αν οἱ "να ] μκοσ᾽ λει μᾶροι ἀγηϑῳ, οἱ πεὃ 

οἱ ὀικιῶν 



ΠΩ 
ξ 

΄ς 

σι φῆκεσ, 

Ηδηδ' ὥναι γὶ ς αὐϑροα πτοι σἠσπεομ οὐντόν» 

Κἀπεδοικρύφν οὐν γῇ βολούμ Τῶμ: 

Καὶ ποου σοί τϑιρον πῆσ' δι σά ολί αἷς, 

Απὸ δι δργῆς: 
-«-Τὴν ἀκα λήφίω ἐφελιιϑα,::- 

ΣΤΡΟΦΗ ΚΩ͂Δ ΩΝ,’ 
ΧοιΞιυδϑχμ ϑοΐσοι μκα ποΐση Αδιρέννναυσιν ἀρ λρώε, 

Ενε καί γεηρολελεγμλῥων: Ευνοιὴ ἐς μῷ ἐξϑνν 

Τὸν δέ μομ ῥἰιθαμιϑάσου 

Φι λοῦν τος ὠδ' οὐδεὶσ αὐήρ- 

Τῶμ νυυγέσον μεωπέ ρωΜ 

Βδι' ἔϊ τιν ϑύροωσιν ἡλιαρὶσ, εἰσίτω» 

ὡς ἡνίκ κἢ Λέγε σὲν οὐκ. εἰς φρισορδῳ, 

Φιτὶ σὰ ̓ ὀφντων, οὗνος,ὑσον. εἰλωσῳτο . 

Θε: Ακούετ' ἡδῳ “τῆσδ ἡφαφης ἧς ἐ ΣΪΥΡ ΑΜοστος 

Κύων κυδαϑηνανὺς͵ λείβετ᾽ αὐξωνέα" 

Τὸν τὺ ρὸν εἰδυι ἐιμ δῷ μονϑς Κρ χηιϑήε 

Τὸρ σέκελι κόγυγή μημιῖκ λῳὸς σύκιν 80. 

Φι Θανατσε ἐδ οὖν κύνφοσι «παξ ἁλί. 

ΒδοιΚαὶ μὴν ἐφϑγων οὑτοσὶ κάδησ' πώρα" 

Φ, (ωιαρὸσ οὗγος: ὡς δὲ «σὰ ὁ κλεῆϊε δ᾽ βλί ΤΕ. 

μον σεσὰ ρῶς ἐξα πα τη σεν μόιετο 

Π οὐδ᾽ ὁ ὁ διώκων, δκυδοθάνουθς κυωβ» 

Ἀνὴ σεραίσ, μέλιτ πεικ ῷ ᾧ θυμιδῳ παρα μίξας,  ἀἰκιῦν ἔξω ἔωμο. ὧσ' ̓σιφοἰιλῖδ 

μεπαγῷ πὰ ἀϑημαίων 95 εἰσ' 

“ Φοΐαν φεοί. λα μιπεισὠςιϑὺς ζω 

Τὸὺσ φινεομτοῖςτ᾽ ἐλεόν μάλλον ὥ' γραψα ῤδμων: μὸς ἀλμίϑων “νοὶ σμύργες Γ 

λα πκοὺσ ἐφβάρους δδοσμιίασ, 

Α' Ἄλλως. ἀγυθὺς δ προτῶνι αὖ 

λέων θυ "ρῶν ἰωινοφδὰς, κίων. ἐε- 

ρὸς ἀπαθδλωνοσ. «κοὺ αὐτὸν ϑεῦσ' 

φ' μὰ: ράτινσ' κράτει τοίλοισ: 

ὼ διασοπεγε. ταῦτα σὺ μὲ 

μινησθμου. Α νῃ σιροίου. μὴ σ 

ραμομὶ ἀλλὰ μέλι περα μίξας; 
σίρείον δὲ ὁ νη Λϑῴου γλῶκος, 

βραχὶ οἱἰέλρν πρράπικ γον, ὅτε 

ἰκαϑεψονξ. Τὰν «ἰιαλήφίω, 

τίὠλειμίψίω: κνίδαν. εὑ πρὸς 

φὶ ράντερ: τῇ σύματι, μυησιὰφ 

οὐὐ ποιοῦ μϑρ, 

Αδλωσ. 

Μετ Φοομιῦς Ψ τραὶ ῶ 

δικίηκόν. ἰὼ κὸ ἀϊιαλήφεν λέ 

γμϑνῳ Φεσί. κράτης Φοινίαταις 

ΓΕ ὑκοὺ δ ϑαλάαη οσ ϑυς, οὕπως 

λειό μϑρίθ ἀΐια λίφι. Τῶ γν 

ναιοτέρων ὀμδὺ γννοῦ! ογί ἔρον, ὩὮ 

«που δαίωμ. Ρ' ἢ σιρετοπέρων, Ὥ 

ὁμηλίκων. Ωιὴ ἡνίκ αν λέγω ́ 

δίν» ἴϑος γὴ ἰώ ,πρὸ δὴ “τῆσ' ἰμα 

παι σεέσεωσ' ΓΟ Ὰ ῥνϑρωμίενρί τ 

Ἴει( γχουὺσ' δεμκοιοὶ ς ὃ ὁ πὐτεθερ 

λοντὸ μη δικῶμ, οὐΐς ἀῶ ἄων ΓῚ 

ΡΝ 1: ( ὑτεροΐτοις δε αςεὶ ζ 

ἀλωο) δὲ κατοισγ αι ϑήσεηερ 

Κὺρ κυδαθηνοθῦς: ἐπομξε ́ πιἴ ραν ἰϑακνδὰ ϑηνοέα φαῖ σμυψ αὐσίμ. ὡς ἐιαξορώπων. ἡ “ποι ἕστο 

τί ἰματιγορίαν. Α ἰξωνία. ἀπὸ διματῆσ' “ονδι ονίδυσ Φυλῖσιὰ ἡ τησ' ἱεκροαίδος: 

Ἰλῳὺ ὃσ' σύκινοσ. οὑτὼς ἀ μκοὶ τὸν ὠλοιν λέγον. σϑεινον ἢ, δροὶ τ δ βραχ 9 ξύλου. Α Ἅλωυσ. ἡ 

' κολλαριον ζω παρ μῖν λε ἡ ϑρορ. ᾧ ὀώϑοισι τοὺς ἰεας δεσμϑίφρ εν ον" ϑιξ ἀγεοὶσ' Ἰριξυλ ' γι. 

Θαδατοσ μᾷν οὖ κύσιος. ας οσ ἐν ἱμομῳσίᾳ καταδεκἰζον σὸν λάβεχα κυέῳ ΠΝ ΒΕ ἐν - 

ἐκα ὃ), δὮ "δὲ γελεπῦς ὅδῃν ὃ ϑ, ἐπο κανδεϑανατοσ. “δυρε ρῶσ' ὸ φίκοι τὶ δ πνοῦμα. Ὡξςὸ ἦ  κὐκλέηζον 

ἐλέποι, αὐτὶ “τὸ κᾷ 17 ἐόν. κλύον ἣ δβαρίως ἀπικοικκαθὰ φιἀρινειὀρζφασιν. Οἷομ σεσηιρώς. 

οἱ του ἀμεσ' μωτὰ Ἂ φακέι, σεσι ἐρασψ' «οἱ ἢ ) σεσα ρότεσ, καεσ. Ποὺ δδι δ ὠνκων. Ἂ “σλίρισι 

πεν} δγώκων: ἐμ, τείνουσι μὅζγι ἜΣ ὁ αὔόρον. δὐπολις οὐδ. ̓Τίω πα ιϑδονιθί χρ ταν γον αὐὴρ 
δρλήμων ΐ χε. 



ΓΝ ,γ 5 
Α ἡμεβ τὸν 

Αὖ ὦ ὠν. ̓διμϑων. λέγο ὑσποϊοῦ Ἴζυ [.Αὐυαῦ,Βϑοπι πώ ἔτιρος ὅτι αὐλείρης, 

φοιλύνει ἐν ΜΘ Αμεϑύστ' ὑλακτεῖν καὶ δδαι κείν τὸς χὐδασ Ν 
πὶ δὲ τί φωνίω πονκυν , ΩΝ ᾿ Υ 

νὴ δυιὶτ αὖ δ αὖ. Ῥάρεειν ΚΣ ΐ πρκοϑήζοσῦλ αὐ κί οἱ σ κα ἢ ΓΘ ΕΙ" 

δτεροσ. αὐτὶ το ὃ κα τή ᾧ (. Φέρερυμ: οἵ μά τήνδὶ ἐγχιά μϑιωοσκάγὼ οὐφῶ:- 

“μῳ ὁ Φιλοκλέων λφισ Θε Τὰν ἐδ γραφῆς ἡκ ϑσοιθ᾽ κ ὃ ἔδρα ψάμεν 
ὁσὸ λάβω. ὅτι “πο 

κισνδειμπέμρίς, σον ἐν ὰν ἀνέρες ἡδκασοῦ τοῦτον δἀμότουτο δ᾽ 

"6... Καὶ τὰ βυππιπα. ἃ ἔργων διδρακε κἀμέ "οὐ ἡ ἐυπητου πον-- 
Ὁ Μαυτικὸν. . διὰ δὲ  χϑρη Α ἱ πον ας} ἐ εἰσ' τὴν γον! αϑπυρδμ'πολὺν 

τὰ πόλιν τοῦτο λέγον “΄ Καχισίκίλι ἷς κἀμέ λινῆν τα σζ ὄχῳ.- 
στωσ' γού κοὺ Ρ ναυτεϊιὸν 

βράτενμα Ἰδέκεσεν. ἐριδὲ Φι. Ν᾿ ηὸμ δ᾽ ἀλλῶ ἐ δῆλιρς ἐφ᾽ ἐμοὶ γέτοι, 

ἐπίῤῥημα ὃ ὑῥνππευππιὶ Τυροῦ κάκιςον αὐτίως ἐνήρυχιο, 

ναυτικόν. ὁ τῇ κωπηλα ὁξ δλυ ῥδσ' οὗ τοστάοοὐμετίοϊο κ ̓ αὐἰποῦμτήμοι. 
σίᾳ φασὶν ὡσ' “ἥαίιἔλϑυ Κ 
,ἴαη λὰ συμβολ δ αὐτοι "σ ὑμᾶς ὴ “αι εἰμ διωσύτοιν, 

γαυτὶκὸν; το ὰ ἐπιφώψι Η Ψ μάτι κα μοί χσ' προβαλλ (ΠῚ κυρ. ν᾿ 

μά ἴξι νωυτικὺν ὡς Ὁ ἐ ρει Θ οὐδὲν ἐμε τέσδοκεν οὐδὲ τι ξοϊνῷ Φγ ἐμοί» 

")͵Θ γαυῆῇ περιτυλόφου ΦινΘῳ μὸς δ σὴ ρ οὐδὲν ἡ ἴον τὴσ Φακηρὸν. 
ποιουλᾶβων τὸν τυρόν. ἃ 

Κατεσικέλιζε. “ὧν συκελικὸν Βδε' Πρὸς τῶν ϑεῶν μὴ προκαυτουγένω σης ᾿ὠπατιρ. Ν. 

ἤιϑιορ. ἐπε σικελικὸν ψ Ρρὶν αὔγ οἀικεὔσηῃς αἱ μφοτερωνεφ νἐλλ᾽ ὡ ̓ ,αϑὲ ι 

Φ»ὺν τυρὸν ππιζεν, δὲ, Τὸ πρᾶγμα Φανερὸν ἐ ἐδμυοοῦ “τὸ Σ᾽ βοᾷ 

τὸ το ιϑιε τὶ «κορέϑει ἢ “ ΘοΜὴμῶ ἐφηπέν οὐνηὸμ ὡς ὄντ ̓αὐππολὺ 
)ῳ! σι δῳ δὲ, ἐπειδὰ ἀνμι 

ῬΘῊΝ δύσεως ἡσικελία. οἷν Κυμών εἰ “ποὶν τῶν ν αὐ οήραε μόνο φαγίσουτον 

, να ὃ δλρόζατ -: ὃς 1 περι τλάύσοις τίῳ ϑυείαν ὠκύκλω, 

Ορδιλυρόσ. τὸ ὐβῆσικαπεσι. Ἐκ χῶγ γβλεων ηὐ σικϊξφορέξεδαδοκεν.. 
ἱιέλι 2εν ὃ βλᾶν ρδσ'. τοι 

δὲ ὁ ἐδελυρδσ (σ᾽ Φιλόκλει δεόδασι. Οὐ δὲ Ὅο᾽' Κοιηβ μον ἈΦΉΡῚ αὐ “τὸ "τῷ Κοιρω, 

νὰ. οἱ δὲ, ὥδκονῳ, ἐμαὶ δὴ ἱαλουμόῥων οὐ δὲ μέχᾳι κονουλόχου! ἴςι δὲ ποὶ μὴ πρὸ 1οὐ - 
τῶν, το δφυίπον το, πὸ δὲ τὸ γρεγτοσ. Ηή ομ τὴσ' φακῖσ. ὑπαξον ὦ ὡσ' ῥοφῶν Φακὴν. Ὁ ἢ 
εὔρα  Α 'ζων ἔ τῆ κεν. μην περρῆσὶ ϑύσοις. αὐτῆτο τίω σἰιελικὴν θάλα ἌΡΗ ΤΣ ὰ τος γήσου: τ ; 

πουρῦ πύνοιαν: δὲ ἔπε δὰ δὀύχάρεται. “δ σηκελίᾳ ὧν γοὺσ σικελ ὐποισ' ἐπαύσίψυσεν. ΒΕΆΧΤΟΝ ὃς 

τισ' περιελθὼν, ν ΠῚ τυρὸν ἀφθλεηρ. δον δὲ ἐνπέὶν τ ϑίλαοστων, " ἰὼ σικελ!αν ἔπαιξε παρῦπὸ ̓᾿ 

νοιαν" Θυέα δὲ ἡ ἰγόνσ' ἀπ ὅον ἐσ ὃ ἐμιβαδλορπίσ' τινα εὐῤτύμωτα τρίβολϑρον λθοῦμϑν. "ὡς 

ἑτέρωϑι αὐῤισοζφάνισ: κὺ ϑυείαν ἑασί ἐρασ' ὑπερῷνᾷ Ἂ μέϑος ἐσηνἐγκατο. ϑὺ τρίβων. "ἡ αὐα 

δ΄ ποὺς “πὐλεισ βουλθύοτοι, τὸ σκῦῤῥον ὑβιϑύδο Ἐ ἐσκί ῥῥον “" δ ῥυπῶδεσ ἐπὶ δὴ τυρῶν. "ὡς ( 

σπολι σ' γθυσι γδ,4. οναῦν' γα οὐδεὶο. τροφαλὶς ἐκ νη. ἐφύσων βαδγφεν στα ῥῥονὰ μφγεσμέτι 

ψη: ἀπὸ τούτον κῷὰ τὸ λίαν προσεχό μᾶρα, εγεσκι εὗοϑνω λέγυται» ᾿ ; ἐμοὶ 



Σφῆδεις 

δ ῥμὸ δέξ οὐκ τσ δὲ τίὼ ὕφρίαν πλάσαι" 
Κυπ ρδφ ταύ τοι τοῦτον κολάσοιτ ἜΖΩ αὔποτι 

Γ Τριφφρδιώώτ' αὖ μέκ λόγχρ κλίήϊ, ο δίῳ 

ἵν ̓  Μη ἡ κοιλαάγκω δηακεμῆς εἰ ἔγχως ΧῸΣ 

Ἐὰν δὲ μὴν τολονπεὸρ οὐκεκλάτξ ὁμαμν. 

ΦρΤοὺ ἰ οὗ. ὀστίς κα τιϑϑρίνσε τοὺς πονουρείας: 

Κλέη] Ομ ηὸ ὁ χύμιου τεἰνεοὐσιοὐκαὶ σοὶ δὺκ Εἴ. 
9 λει ξυμ μὴ ηὃν δ ἐσιμὺῳ γέτοι- 

Οϑεσ' ̓μοϑύτηρυποῦ!ϑ οὗνυσνοίμι ̓ δὸο μοιδόχῷ . 

ΘεἁΑ͂ ατὸς καϑελϑυρὺς μοέρτυροιδ »» ἐς καλῶ, 
Λά ἴρυ τ Μὰ ρτυρας οὶ ρϑνανεηρύριον, 

Δοίδιῳ Κκαντῦ ῥδγαμη5Ίν' ἐκεί ραροχύτραν » 
Καὶ τάλλα τοὶ σικλλντοδηρος πεοῦυ ἀϑμα. 

Αἰλϑζτι οὐτ᾽ οὐρέϊσ, το καϑύφφρ: ὀφέπτω- 
Τοῦτορ δγ ΕΥΝ ἐγὼ χισείαθς τήμιερομ: 

Βδιδυκ αὖ σὺ σοού σεὺ λέλοπι ὧν καὶ δωσκολοῖ. 

Καὶ τον τοὺ “70 ἰσ φύουσιν, αἢὰ ὀδὰξ ἔλα; 

Φ,"Αναξαίν ἀππφλοηρῦ. Τῇ, σεσιω τήνας, λέγε . 

ΒΝ. Α λλ᾽ οὐκ ἔχιν οὗσσσν ἔοικεν ὅ,τ, λέγῃ» 

φιιΟυκοάλν ἐκέ νόμοι δυκέ; ππριϑέμαι, 

ὁσιρ “ποτὲ φϑ!γωῶν ἔπρϑε κϑὸ ϑρυκυδήδες" 

μὲ διγοαες . Τὶ 'λέγαι ο 

γῆ σκιρρὰςλόνκάτε ὡς 

“ψοσ' ες αϑηνᾷ σκιῤῥαῖ, ὅτι 

λδικῇ χρίεται. πεὺς τίὼ 

ὁμωνυμίαι ὁ). , Αλλυς 

Ἐμὸ δέτε οὐρι ἐσιν» δεν οὐκύτι 

ἴχο, οὐδὲ ἰμ πλάσαι τίων 

᾿ δρίανὲ ετης λασπύππις: ἀλ 

λὰ πεῦσοι αἰάώλωντοιι ̓ὀώϑιο 

σι δὲ πὸὶ ἑπλατε τι δ ὑδριν 

ὧν τῇ λυτύπηι δατλάτ 

σε". ὁδρίαδὲ Ὃ ἀγίδεν ἴω 

» γραφούμδρων. ὑοβρεία δὲ 

“1 ὑδρύδειϑοι ὅγ,α γφοδ- 

γον. Οὐ , γουδε οὔποτε τρε- '- 

φῳῷν διυύαμή αὖ. αὐντὶ οἱ ἧς 

δι ὁσοὐ δευύα ται "τρ ἐφειν 

χοὺσ δύο καασι ̓ὄρηται 4, 

“νὰ τίὼ ππερον μίαν: μία 

λἕ Χμ, δύο ε ἐ ριθάκ οὐσ' οὐ 

τρίφε: Αὐλλοσ. 

Παροιμία. οὐ τρίφο μία λὸ 

δ δύο ἐριθάκουσ' ἐς: δὲ 

ὄρνεον, ὑοὸ μ᾿ ΤΕΥ καλὲ 

ἣν ( ἐριϑούς. ὑπ ὴ ἑτίρων ἐρά 

ϑυλοι.ὕ 5 «σλειόγων ἐράϑος 

κοσ. Οὐκιεκλάγξομαι. 

ὄκντι πιραυγοίσε. δυο ἃ τῆς 
δ δησ' οἱ καϑες Φ ρπροῦσιν. 

Κλύηγον ,ὀχρῖμα, αὐ τῶ λιν "κὸν ἐπαῆς δι "οὐ ἡκωμωσίᾳ εἰραταιη!ανεβρὸσ' δι ὁκιωύσ. ὦλε 
κτρνν. ὑπ ἐρκῴτωι γα 72 δγκαπηρῖου αὐτοῦ ἀλεία τρνὼν. «ὧσ' ἐν τοὶσ' αὕω ἐδίλωσεν ἰκῶται ́ 

μοὶ ἐκαινόσεν. οὐ ,ρῆσαν δὲ ϑέλων ἀμίδα οὐτέϊ. Τοὺς μαρτυρασ δ᾽ “σε εὐτελμαγειρείῳ τυρφῖ 

γε ἐ ἐρχιλδα, “τῷ γιλοϊουγκίον ἄξω Φιοὶ τοῦτα, ἐς μαρτυρίαν αὐνγῦ. κοὺ ὅτι οὐτῷ ὃ μαγά ρύῳ, 

ἡρποῖγι ὀτυρός. Οὐ μῦν» λεσεῖαϑοι. “πρὸς Ἂ ὁ ὀρῆσρι ἐπήνεγριε Ἢ ασέϊεϑοι πονήστ ὧν λάξμπα. 

ὡς Φιλόδγκοσ ὃ ἀσπειλο ἰκατοι δικάσαι αὐτόμ. Α ΠΣ ἐλεῖ: διὸν οὐδὲν φθέγγεται. ἀλλὰ 

τον; ὀδόντι ς ῥμ ἰῶσ ἱαπέχειδ ὄκνων. Αλλωσ. Δ μα αστιραιξοι βούλει τίς ὀδοῦσι σὸν ἰεὐνα 

Ἵ χὰ ἔχε δυυτέρου προσώτον. ἀπικοῦ. ὅπιρ ποτὲ φϑύγιν ἔσαθομ. ϑουκνδέδαν λέγ ἡ ἣν μλὲ 

σίου, ἁλω-πικῆλεν τυῦγν ὃ, “βωρράκισαναϑηνεοι τὸ ̓  ἐσμκαντο τὸν νόμον. “οὐ ὑξονορ" » ὅτι ἑπέρωνν 

ἐϑὺ ὁβωρραίε ϑοιι φιοὶν αὐτὸν: νῶν ἡ φεύγειν. Εἰδυσ' γίρτι φυήὶς, ἔδινϑ δ ὀρρακισμές - ) τὸ! σ' ὄδεσι 

περιέχεται “τοι ὶ γλύ». 5) Ρ̓ μϑρ “βωϑρακίονς, Ἃ Φόΐγαν αὐτισ ὀκότωσ ἔνποι. Ὁ δ Φιύγεν͵ οὐκὶ 

΄ σβορραίοί,ϑοι δαφίρᾳ ὲ Φντννὶ, ὀρφακισμοῦ. καθὸ ὅἢ Ξ μϑϑ φυγόντων αἱ οὐσία διμϑύο στοὰ 



Αοιτοφάνους 

1ὦν δὲ ὀρρακισμιβ μυτῶς Αποπληνοτοσ ἐξαίφμες ἐγϑβύντο τὸς τναζθυσ'. 
σοίντων,, οὕμκετι κύριον ὁ ; ν ᾿ 

μοσ: κρὺ τοῖσ μϑϑ,κὺ Ὁ , Βδν Παρεχὺς πιδεὺμεὶ ἐγὼ Σ ἀ-πολογήσ
ομαι 

ποῦ ἀπεδίδντο δε χρόνο. Χα Δετὲμ μδρ ὥ “μδριοσὶ (52 δ Δαβεδλη βϑμουσ, 

ποῖσ δὲ »οὐδύ τερον γύτων. Ὑπεραπρκοίμειϑα, κιωδσιλέξωδι ὃ ὁμῶς: 
ὅτι ὁ ἀϑηψαίου δμοσά ᾿μιϑῦς Ὁ ὅξη μοὼ διώκει “ποὺσ' λύ κουσ- 

(αν αὐτοῦ ἰκου τοὶ γΨοὺ 
ἀβιανι ήμννε Φ;: Κλέηγησ' μδιὸ οὔ ἢ οὗνύσγειοὴ ξωωμότηο. 

ἀξαλίρξιω ἰἐφθύχον, σού ΒδυΜα δ᾽ ΓΝ εὐϑιοῦς 5} ΡΝ ϑυν!  κυνεῖν:, 

φὶς ποι δι δομυνθς, διὰτο ὁιόστι σπ λλοισ' προθατί οΙδ' ἐφεφαναι: 

δὺὸν Φόπον πον γον. “οἰ βδμν ; 

“ποι ἀϑηνοΐον αὐτοῦ ἥμες Φ; τί οὖν ὄφελοι ἣν τυ ρὸν εἰκεα χιϑέφ. 

ἀοφνήω καπίρνο κὰν Βδε. ὅτ σοὺ προμιλετοοι διφυλοΐ 4 χὴν θύ ῥῶ, 

προδγδύντοσ τέων ἑλέεαν Καὶ τὰ» αιοῦς ἐσῆν εἰδὺ ̓ὁφέλετο, 

νοὴ αὐτοῦ ἡ ὁσία ἐδομϑίϑ. ΟΣ ἠγωοϑ2, κιϑηρίζην Υν οὐκ. ἀπίφου το. 
Αλλωσ. 

Θωλοβιμιλιλον ἡδσπι ΣΝ ἐδουλόμίῳω αν), οὐδὶ “ρα μαβλούγτου, 
ὔ ες 

ομκλᾷ αὐτιπολιϊδισί με- ἵνα μὴ κακουργῶν ἐνέχραφ᾽ ἡμῖρ ἣν Λολϑν. 
»» 

γοσ'. ίσαρες δι αισιϑουίοῦια ΘΟΑ͂ ΚΟΟΘΕΝ ω ὁ δοωρμόν ἐ Ἧπ6) υ μιοιρηὕφων» 

δέόι ἀϑηψαῖιοι ̓ ἱσοριογρά Α γαῖβηϑη τυρῤκνησημιὸ λέξον μέρα: 
Φοσ. κοὺ ὁγϑήιοσι ὟΣ δϑενν 

σωλθρ: (Δ οὕασ' αισοσ' ἐν Σν Σ τοῦ μιδύουσὶ ἐτυχισιοἰνπῤκοίναν σοιζφεΐσ', 

σωρτοιρένομ. ον ἱα- Εἰ μὰ κα τίκνησοίσ' “οῖ ἴσεραι ὁ τοισ' δ᾽ λαξισ. " 

πριρὸς ἐγτῷ δγκαξ ἀν Ν, ἀκ Βδο Φησὶ χα τοριενἡσοοφ ᾧ μὴ δῈ᾿ ἀλλὰ Σ ψυύδε τον. β 
ἐταμέν να : ΤῈ Βδνῶ δον μόν ἡ ἐλέᾳ Τύλλου “ὠρουκδμ, οὐς . 

"πέχθ μϑῥαφῚ ἕος τίῳ γλῶτ' 

σαν. νὦ δὕ τω κατίδῃ 695. ὦτα ξωρραιεῖνϑ.. Α Ἅλωσ. ΗΠ ρς ποίαν. μόποτεό “εριιλέι αν 

τιπολιντεν σοί μϑροσ'. τοῦτο δὲ »υλόλρροσ μᾷν ἱσυρᾶ. ὃς ου ὐ δὲ πείντη “νώριμοσ' ἐδόοτ. ἀλλοὺδὲ 
“Ἂ ρὰ “ο1σ ἱκωμικδϊσ, διὰ ὶ ὑπολίγορ ϑρατείασ ἀξι οϑοντοὺ μετὰ κλεωμος ἐπὶ θρώκας φυγῇ 

κατῶ σγμαίϑεντοι εἶ οι δὲ ὧν κοὰ ἀμμωννοσ “Τὸ Ξεφανου" κοὰ τοῦτο δὲ, ὑ αίδοντισ ὡςπῷ προεῖρᾳ 

σοι. ὁδθόμᾶνοσ ὄφφακι σμὸς, ἐμφαίνει Ὃν μιλ πσίου. “ϑεύπομπος μϑμτοι Ἢ ἰσορικῦς, ἣν παρταῖσ 

γου Φησὶν αὐτιπολι Τϑ  σοιόϑοω περικλέ. ̓ἀδλοῦκ αὐδροτίωμ. ἀλλὰ κοῦ εὐτὺς “ὃμ μινλασίου 
Τάρεχαο πσῦμ. λα σκσ ὧν κύνα φεοὶν αὐ Ἐ ρᾷ «γυς λύμουσ δὲ οὺς συϊεοφαύτεις. Ξιωωμὸ- 

της. προδότης, ὡσ' ἐαὶ αὐδρῴπιν δὲε ἐνπεν. Οἷοτε, διρατὸς ἔβεφοο προξάτων ποῖοι ον: 
Κι βαρίζειν που οὐκ. ὑπήρες τ; ὡσεὶ θπεν. οὐδὲν ἀλλοὶ ἐπί ται “πλὴν δἰυλεητ Γ κἡγδτὲ ἣν ἄϑομι 

αΨ πηαΐ2ε, βασι ζω, νῶν καὶ οὐκ. ἐπαισοί με οὐδὲν πεὺσ σποσι δέον )ῥόπϑρύπὸ πείμες τοῦτο “ποι εἰ. 

ὁ δὲ » πιρπονοιαν τοῦτο ἐπήγαγῆρ. Ἰῶν μωρτύρων. ̓ἀπολογον μϑῥων διλονότι. Ὑυρόκνησις 

ὡς πρὸς Ἂν γχέρετοι “λιν κϑὲ Τονἢ ὑσερκωμφῳσα. Ὑαμιϑδονσιι. οἂν ἴδ ταμόῳ οὔσιι. ἐντού 

1. δὲ τῷ τρόποι τῆσ' δγἴοης ἐγωραικτήρι σε τοὺς ον τος οἰϑύναισ' δά ἀρχίντων ἀπολοήασι 

[Κα τίκνησοις. αὐτὶ “τῶ ἕχεμες. ἐμὲ  ρισοῖς 551σ' δρατιώτοις ἀἔλαθες τυρίαι. ὡς ἐπὶ δημοσίου δὲ πρά “ 

πλατοσ. «ἀξιοποιοῖαν, “σιρίποιέντοι Τῇ, μαρτυρίᾳ. δγοὶ “τῶ, ϑρατιῴτκις ἐἰσπεῖν ἐρίφοις 

Κι ῥα 



» φΦ κι δ’. 

ὄυ τος ΔΨ ὁ λαύης καὶ “γαησλι ̓ἰϑήε!. 

᾿ς Καὶ τὸ οἰἰκαμϑασιικοὐδώποτ ̓ἐνταν γμ! ἐϑμᾳ. 

; Οδις ἕχεροσ' οἷός ὕξηρ᾽ οἰεουρὸς μιόνϑν- 

Αὐτοῦ αϑόων δὲ,“ ἢ αὖ ὄσω τις Φέρν, 
Τούτων μετουτεῖ κὸ μέροσ᾿εἰδὲ μὴ,δούκν4 . 

Φρ ΙΑ δι. γι κακύνητοτ ἐϑ᾽ ὅτῳ μαλαπομαλ» 

Κα κόνγη σε βαύνάμε. κῶμαι πεϊϑομαι. 

Βδο ἴδ᾽ αὐτιδολὼσ' οἰ ΤΕΊ ρατ αὐ ηὸν ὥστε: 

Καὶ μὴ δ δαφϑεῖ Ρυτοηρῦ τὸ πρεδέα » 

Αναθαίμετὼ πονηροί: αὲ κνυζολδμα, 

Ατεϊτυκάιτιβολᾶτε "σὺ δαις ρύετι. ὁ 
Φ;. Καταβαικα τοί αὐκατοίθα ΒΦ. καοιβησο μα 

Καί χοι ἡ κατρίβο “τοῦτο, λοὺς δὰ ποίνν 

Ἑξινπόταμκεν «οἰ χοῦ ἐ ὁμωςκα ταβησομιαι . 

Φιὲς κόρακας «ὧὐσ οὐκ ἀγοϑὺν ἐσήγεηὺ ἐοφεῖν: 

Ἐγὼ, δ ἡ ἐπτεδοίκιφυσοι γιὼ τνωμίω ἐμήν - 

Οὐδ ἡρτίγ, ἐἰλλκ τῆσ Φφακῆσ πεπληημεν 86. 

Βδειδυκουν αἰτρφῦγη. δῶτο Φρλα Λετὸμ εἰδέναι 
Βδο [ὦ ταῖρι δοὸν ἐπσὴ τὸ Θελτίω πέτν . 

Καὶ αχύλι ἐϑί πὶδκρα Δ 
τλρυπελιίι ρ(ὰ ἐντοισ' ὑπο 

μυήμασιδὲ γγραπῆ οἱἢ τῆς 

στρα λολιων, οὕπενς.τοὶ ἀ 

“ποδαυ ὁ μϑμαϑρ ὄψων ῴςμὶ 

ΠῚ ρὰμι λίγ ογγσαύτο. “πε- 

ππλωνῇρ δι. εἰσι βαλάλι- 

ὄντι βραχλτελέωσ. “πεῦροι’ 

“σλίσιον τοῖςκυρκξι οις. τον 

»χέσι πετύ βῆσε “ποῖα πο δδρ' 

κριθῶν ἀπδρι πασι. Ὑἱ 
λίροις Λέγονταιριά Ἅπἢ ΩΣ 

οἱ τράχολομ ει δὲ ὑπελὺς 
προσίδν μά; ἰἐνλοππιόζοισ' 

σιιϑυαφόμϑ. Αἴλλως 

πὸκεφανλιειαϑῷ ἐμανανές 

ἀκανϑιύδι(ἃ Φρφείωροτος 

οὐδθλοολῃ. μόνιδςτιστ ψέριν 
ίωε ἱμραννίω. "λεραίωτη οζ4 
ἡ πουδ δ μικροκλύηγας «ἕῷ 

“οσ' ἑξῃσ τονσὶ ὄμκοι μῆψο- 

“τῶ σὴν “ῦλι τῶν οἱ «ρ-- 

ππίζονται Καὶ τὰσ α΄ 

καύϑας. ἅμα μϑῥιυλποκυν 

νθ΄ τελέσι χβολϑου νὰ 

“πιντὰ χῇ φοντῶν το. «μαδὲ νὰ ὧσ' ἐπὶ προϊόντος: λάχε ὃ ἧς Ξβ υβιδντωρ ϑρατηηῷν ἐϑοετοὲ Μ 

τοῦδ ὑβόδοις. ὃ Δ ἔτερισ διοσ ἔδιν. ὃ δ μα τήγοροσ ἄν αὐ δ κλίων. ὑγῴησιν ἐνδομινχρ ὕπο. “τὰ 
τῆς πόλεως κατειϑίφμ. τοὺσ' δικοι ον  μέμονποι δ ἢ πολιτῶν κοὲ ρπείζοντασ χύραίεταρίζει. 

Αὐβῶ, ὡσ μαλαρβὰι δγρων, δοσουρεσεῖ ται καίιόντι φυμίζωρ αὐλὸ θνοίι. δεὰ ὁ ἄνρεσ ὅναι αὐτῳῖ. 
Καὶ μὰ"  δγαφϑέρνσε ὡσ' δ πρὸσ τ “: δγικαεήριομ ὁλόγοσ' κο ὃν ἤρομταιν Ποῦ πὸ “περισία. δ γεπὼ 

“πωιδία ἰωλαίει ο»τοῖσ Γ᾿ δεϊκαισερίοις ὃ [ κατηγόρου ῥϑῥων. ἡ αὐωπέρω ̓  ἅπεν. Κνυζόμϑρα. ππρα 

κλάίοντα. ὡσ' ἐ-πὶ κυνῶν δὲ ὅπε κφυκυμὸ δὴ λέατοι ποι ἀτισ' ἐ-αὶ κιυνὸμ Φων Κατοίξα μα 
τώβα. ὀνϑοισι ὲ λέγειν οὶ διιατοῦ ὅποιν ἀπυλνωσινοὰ πείμωσι τοῖς λόγοις, μ κὐπ λέγει. .“μρ 

λάίωισ γι ὀπόγτες δ καταδα σβενπεότησοιν. ἐν» γουὴ ἀπελείορυ σι ιςοινόντι ποιλῶν ὀρες- 

δύτως κα ἐσ δΔαικρύσους, ζρ ἣν» ποινῶν ὀδυρμῷ, οὐντία, τοι ὡσ' ἀκτῆς Φακῖα τοῦηρ πενθωσ. 

κοὶ οὐκ. ὅδ} ἰδίαν προρμῃρίσεωσ. ὅτι ΟῚ ῥοφῶμ, κακοῦ μοι εἰγλύτν οἰδτιον. ἐμβλιιῦϑη » “Πισ' κυ κᾷ 

οὐδύποτε γα τίω “γώμίων μον οὐδεψὶ πον. ὀμὰὴ νὃ ὑπ ρῥόφισοι τίῳ Φωκίω. ̓ἄμα δὲ, κοὼ 

οἱ ἐιϑίον τέσ' τὼ φακίω ἀβουλήτωσ κλαϑουσι καὶ θφ μία οὔ σησ' αὐτῆσ δ 

Απερλέκρυσιι. ὅτι πωρὰ' δ᾽ ἴϑος ἐναϑι σι. ὰ ὑπεχίλασει τῆσ' ὀργῆσιεν “γύμίωι ἐμὸν ὥρην Χαλε- 

"πὸ ἀἰδέψο. οὐκ οιδὼ ἀκριβώσ. ἑαὶ τὰ ἡ βελτίω, ἐσ’ ἊἋ ὑλιίσνο μᾶλλον ἃ κιώτα δγκοἶσοι. 

Ε 



" Ἢ ὙΠῸ σὺν Ἂς 
Ν Ἵ ὝΑΣ, 

: ; εὲ 

Αοισοφάνους 

Ὑ ωσὶ λαβὸν τιὠ ψῆφυμ: Τινδ λαβὼν τῶ Ὑ φον ἐπὶ ἢ ὧν ὕσερονε. Α 7 Α 

᾿ ίω , ὥ 

᾽ ὦν 

μγέϑω γβφι, ἀμφις Μ ὕσοις “προ ἷ 3 δν υκαππτόλυσον ὦ ποίτερ: ; ΝΩ͂Ι 

δεῖσαι οὖν ὁμαὺ κύριοσ' Φ, Ουδῶτοι. κιϑαρίφειμ 3 οὐκ ἐπήροιμισαν ἝΩ 

Λεγόμϑρος. ὡς ἐν τέ ἰυνεί Βδ-. Φερενυισὲ την δὲ τί Τα χιρὴν σιριαὼ: 

ἐς Ὑῆφου καϑίεσι οἱ δν τ φιι δ᾽  ωϑ᾽ δηρότεροσιΒδὲ ὅγς Φι αὗται ̓Πωῳὴ 
κασι: ἡ κοὰ δκάζογτεσ, 
ἐξονύκειλΣ πρὸ Υ ̓ [περι Ἑξυπο τη τοῦ κού λέλυκεν ὀχ ὑκὼνν 

ἐϑλινοσ ἐσ » τποὶς ἀκύρες Φιιφέρ ἐξοράσω. “πῶς Ἢ ἡγωνίηιϑε 
νι αϑῖεσοιν. ὃ πότε δὲ ππεέντις Βὶ δόξα ΣΝ ἐκ πφάν για ω λέβυσι 
“ἐγ ιΘισανη»,ἰς χελκοῦ Πιζτερ. πάτερ “1 7 πέτονθαινφι οἱ μονηρῦ᾽ ̓ϑ' δῶρ. 
κάδον δγημθιμέντο αὐ ψῆ, 
φον. ̓καπιδῥκαῦον μα αἷπε Β δᾳ' Ἐποιρῖ παέρε σευ. νὼ εἰπὸ ̓κδνόμεοι 
Ῥνπερϑύαν. ̓ἀπίλνον ἡ αἱ ὄντως ἀπέφυπι! (Β δ νὴ δ᾽ Φινούδὲν ἐμ ἄρας 
πλίρ "Λότου οὗ αὐγοῦ, να Β δε: ̓ΜηφΦρον Τίσμι ᾧ δορμον ε᾽. οἐλλ᾽ εἐνἰσοίσον 
 τέῤυπημδρεν ἐρ τ ὑσὲρ φιΠῦ 
τὴνδιευδ αθοιβικξνὶν Ὁ. Πῶ σ᾿ οἰῶ διμαόσῳ τοῦτ ἐπ ὁ ξιω ἀσομια,: 
δι δεν ὠπολοην μϑμρόμφωι Φιγοντ' αἰτρλύσοις αὐοραντίτρτι πεήσομα 

ῃ ! φ 

ῬΡΡΟΝΝ νω ἑκαλοιν Α͂ λλ᾽ῳ Ὁ πολυ τὐμυντοιϑεοὶ δύ μὴ τμοι Ν 

ὔμμ ἀυνρυκτ συνῃ ἄκων δ αὖτ ἐφρασκ κούτοῦ "μοῦ τρόπου . 
ΓΙ πρότερορ. ὋΜ δ ἄκν 

ρὸν ὕσερομ. ἐἰσ' ὃν ὕσερον Βδε Καὶ μηδὸν οἰτοενοῖᾳ ΤΕΥ’ ἐγὼ τ σ᾽ ω Ὁ πατίρ. 

δια δίσκον πιὼ ἰαδκι, Θ ρίψω καλώφιἴλῳμ μετ ἐμαυγι ποντούλονε 
μαζονσαν ἐμέέαλον ν» 

Φον. Μύσοισ' περι ον. ἐπειδὴ παρὰ τίῳ προνιίρεσιν αὐτο αὐαπείνᾳ ρ ἐψαι ψῆφον εἰς ὧν ἀκν 

ρὸν καδίσει ὃν φισῖμ αὐτῶ, μιύσνισ' τοῦτοποὶ ἡσυιν. ὡς ἀτόπον αὐτῷ! τούτον φαιμοιδρε. 

Ο δῖα «9: δηρότερυσι. ὁκαδὴ σποδ' ὕπον α ἢ Ξβ κα τωόγκαζομδμων. ψΑφοι ἐξαίδλονγοομαλλάασειλ “οὶσ' 

λοΡ " πϑιφίρων ταῦ ὑφρίας: ἧνα ἀγνοήσει ἀπϑοκιμάσι. δ ὅτε "κασὶ σκκὸν “δ ἀσδυκι μάξεσαψ 

ἐμβαλὼν ψῆφον. Μιμῶτωι ἢ τούτοιν τοῦ δκαρηοίῳ σρἌλάκισ' ἀγποτῶψτοισ. ἐςῶγοσ' ὃ τῶ,τεκα ἡ 

τηγο ρον ον τῷ ἀπολογου μόνε, ῥάβδον ἱατέλεε παρετθς ὃ ὅκα ἐρυξν ᾿ ϑεσμιοϑέτί. (Ὁ τοῦ τῷ ἐπαιτίϑησι.ς 

“ὃς Ἀουτο Μεθ, ϑέντας. ἵνα μὸ ἵπερος αὐϑὲ τερον ἀπηρχβῖ. Α͂ δλωσ. βάλλων ὃ Φιλοκλύων ἐν 

γῆφόν Φησι. καθῆκα δὲ ἐσ’ Ἂ πράγερομ. Αὕτιποϑινί. δύο ἰκαδγσκ οἷ σον ἢ Ἅλφον ὧν δὴ δ 

ἐλέου δἰὀναίσω. ἵ ὑέβος δ ὁ ὃ ἔμπροθϑεν ϑανάτον: παρασιθυάφεποι. οὐ, εἰσ ὧν τὰ ἐλέον ἐμβά ́ 

λῶν τίὼ γάφον. ἀ λλοίασει »οὺσ' τόπους αὐτῶν ὃ βδελυίιλέίων. ἵνα ἀπευτηϑὸσ ὃ ποιπὸρ, ξκλᾳ 

ἐς ὁν τὸ ἐλέου. Φέρίξεράσω. αὐτὶ τῷ ἐισ' τίω γὴν μετα αλὼ τασ' Μεφουσ.ἴ ἐρά γεὴ ὁ ἡμδοψ 

λέετοι δὲ οὐ μῶσοίι ΒΡ γέφους: ἔκ πιφένγισῷ ΓΝ λαίβησ. ὡς ̓ἀριθμινφσών ἐὰ έφυνγ' "τοὺ 

» ἀφλθουσῶν ππλφόνωρ οὐσῶμ. Ποῦ" οδ΄ ὑσῶ ρ. ὡσ' ππερομθμον αὐγῦ, Ὑυχρὺν ὑσῶὼρ οὐ τέ. 
κουσοισ' χρυ δέκ πίφϑ ϑοὺ Φιλοκλέων, ἐλυπε λσσεν: ὅσον γα ὑπούτρι (ὦ ἱκωτα δεκάς 

ϑείσ. ὄντων ἀπίφυλ ὑπέελύϑη. γοδιόρος ἐκ τὸς τιμωρίας τῷ Φαδονς Σύγνωπέμος 

ὡς κἱ κιὴ «γπσημα πράξασ ̓ἀπολογῶται πῖς ϑεόισ' ς, ᾿, 

ἐπὶ σῷ 



Σφηιο" 

Ἐπὶ ὃ δῶ πνον εἰσ 5 υμι πϑσίον ἐστὶ ἡ ϑεωρίανν. ξπ δον ἀσ' ξυμπόσιον. 
ὧν ̓ἡδέωσ' δηαίγεινσε ΝΥ λοιητὸν Μόν ἿΝ πιμρακαεενρπικὰ 

Κοὐκἐ ἐρχανειτοσ' "ἐξα πω τῶν αἰπσερξολος᾽ ὥςτε μόνο ἄνοια δ οΙψομ 

Αὰ ̓ἐσίω μδμ. Φιταῦ τανυνὶ πέρ δυχκέ κοινόν. πο " δέ λοιπὰ ἑαυγ 

ΚΟΜΜ ΑἸΊΟΝ ΚΩΛΩΝ,Ζ'. κομίζᾷν οὕτω κλινθοτωυ. 
ππιψϑο αν δὲξ ἵλεαν »ὥςφη 

ΧρΙΑ λγῖτε λαύρον τεσ δτοιρούλειθ᾽ ὐ- σρϑιφρόμι ορδ οἶπε ὡς κοι 
Μ Εἰ σ' δέκ πόγχίως ὦ Μυθάᾷ , νῦν. “κα τοῦθοντες τὸ κομις 

ἐ “- , 

Αϑες αὐουρ 3 μητοινι . ϑέρταο λίώπρα, σπίτια, 
μὲν πὸ μέλντ ὦ λέγεϑα, Ἀμρηῖ ἀρταν εἐ φ γεί 

“τοῦ. ουκεεή «λώσει σαι ζη- 

Μὲ σύσῃ φαύλως χαμαζ᾽ δὐλαβιιϑύ. δὲν ὁ ὁ ὑπίρξολοσ.. ὁ ὁρῶν. σε 

Τούτο Ν᾽ σικομῶνϑεκτῶν “τοι “πεινόντε κοὼ ἐκβον ἐς 

Ἐς; ποίσειν κοὐηρδσ' ὑμῶν . τὸ δγκάζῳν, Φ τρϑσ' ἐξο- 
ἘΡΒΙ͂ λαμβάνειν ἀὰ πένετ ΡΑΡΑΒΑΣΙΣ ΣΤΊΧΩΝ λο ΚΑΙ ΚΩΛΩΝΘ΄- ; οϑνμ": ὑπὲρ τῆς “πυνιρίασ' δὲ 

Νιῶ αὐ τελεῷ, προσέχετε νδν, ὅτι αἰαρό ὁντιιλῶτε ὑπερξόλου ἄρωτο. κοὰ νιὼ 

Με ΑΜ α δα ῥ]Τόσι ϑεατοῦῆε ὀτρι κ᾽ νῦν νυν ἐπιθυμῶ δὲ ὀλίγαι τερα γραγο 
ὃ 

Α͂ ἡκϑ πέρφεσιπρότᾳ Ὁ2Χ ̓αὐτίν ἡ πετρινκῶς: αὐδοίε ιδισ' φισὶ τοίνιν περὶ 

ὑπερβόλου λέγάῳ εἰοῳνον 
Τὰμ ἐὐφανεδ αἱ 'αμ ̓ἀὐκεΐ κρύβδανε τίροισιηρινῆν μι. ἶ : αϑὲ σατὸρ, Ν 

Μιμησοί μδ ΠΩ Μρυκλίχε μανΤει ΟΝ, δὰ Μγοα ονοῦν « ΡΨ ἔπι ἀλλὰ ἐνπραῷ 

γυροἰκοπείῳ, ϑουλοὺᾳ Ὧω 

δι μοσίῳ οὡσ' δὲ Ξένος ὦ ὧν ῳὺ βά ρβαρὸς, Ἀνηυοαῶ. ϑεόπημτος Δφησι κοὺ ἐμ" νι ρὸν αὐπος ΡΣ" 

ποντιωδῆνοο! γράφων ὅτε ἐξωσρακι σον "ἂν ὑπίρξολομ ἐξ ἔτι: ὁ δὲ κατὰ ταλύύσοις εἰσ' σοῖμιο ». κοὰ 

τίω ὀὐκησιν αὐτοῦ Ὁ ποιεσοῤμϑμοσ, ἀπίϑεινε. τούτου ὁ ὃν νερὸν ἐσ’ ἀσι ὃν ἀγιγόν πές, ὡς Κὶ πίλα- 

γὺς κα τερον τισίν. Α͂ Ἅλῖσε γκώρονπε. τοῦ» ἱμάτιον καλέται δπέρ ὅξι προίεήρνημα “ῆσ' πὸ 

ραξά σειν ἐσι δὲ ἰούλων λρριἀμβικῶν ἑπημεμι λίνων ἐπισρί, τοις ᾧ βακλείοι, κοὺ “αλιμβώς 

χ: ἂν 4 ξ ΜΝ πρῶτον Ῥὶμεξον (κατα Ἄναι ἰόν. δ": δϑυπί ρὸμ δἐμεξον! ἀκαταίλικν ὃν ρῶς 

“τον ἐχν “πόδα πιντοωσύλλαβον. ὁ πίτα ρυ» δίμετρον ἀκρτελικον ὃ μοιθν Ὥ. δ. ὁ). έ. ὁ μοιοῦ 

ἴρ' πρώτῳ. οὐτοὶ δὲ λοιποὶ ὡς ὴ δόσπερον. ἐπὶ . Ὧρδ τίλει ποράγραζφοσ. 

Μὰ ἂἰ “πίση Φαύλωσ. Φυ λάπ εοϑὲ φησι, μὲ ἐκ υνΆΤΟΝλι πίω δν διὲκ στ αλίαν “τῶ Φάματο, τοῦς 

Του κὼ πρὸ οἰὸς ἥῥῳ «μ αὐτοῦ, τπὶσπρώτασ' νεφέλασ ἀλέαν ἀπεκκείϑη. Εἰπῷ καϑαρόν. πὰ 

ΕΟ ἰσιοιςείκον. ὧλ ἱκεινές, γνήσιον. Ρὠλλαῦγὺσ Νὴ πέπο! "κώσ. διὰ ἕεν ν τῦϊσ δράμασιν αὐηϑ ἰλές 

ΜΕΥ πὸὶς κλοππὸὶς ἱκαίσον. Τὰ μϑν ου ἡ ανι ρῶς: οὐκ ἐκ Μ φανεροῦ Φ'σιμ ἐπικουρθ ὃ 2ὶ »τὴς 

"») οϑεωτοῦς ὑμῖν, αὐὰ δύ πέρων ποιν τῶ λώρα. ἐσεμδ λὰ Φιλον!δον τὺ μα δλισράτου καϑιφτε 

νὰ [η "5 ἐραμάτων. πρῶην δ δρᾶμα (ιαϑρίμε δὲ ξωυτοι “οὺς ἡππικσ. Τὰν ,δὐρεἰυλέους βμαντεῖ, αϑο 

οὗ» σ' ὡς ἐγγαϑρέμυνδοσ' λέγτωι ἀϑήγισι σοὶ ληδη ἢ μαι ῥᾶρος δγὰ το οὐ απίνλομτς αὐτῷ δάσ 

Μονοσ'. “τοιοῦ τὸν φησι κοὺ ὃ ὁ ποιντὴς τρόπον ἐποίησεν ἐς τῶ ὁ δράματα. ἑπέροις, διακόνοις γαοῤλδρος. 

ἐγγαρρῖ ται δὲ, ἣν Δρυκλᾶται ἐκαλοῦτο εὐτῦϊθεν, πείντεσ 9! ὁ μαῖι δυό μϑροι͵ “πὸ δὐρυϊολξασ πρῶ 

τον τοῦ τοηρι ἡσσιρηρᾷ: τὸ ἡ ὡς αὐοίίας χυρέρασ' ἐνδὺς, αὖτι το ἀπεὶν ὅτι πρόπερορ αὐοις ἐδέδου 

»τὰσ' κυμῷῳ δίας. Ε 1 



Αἰοιςσοφείνους ἢ 
Ὡς ῳ ᾿ ι γ΄ δὰ Ν .ἅ Α ; 

Κιρδονόδυμ καάϑεαυ Ε" ΧΩ “ὐςὶ ρα δὺς κω ριωδυ (οὶ ἡρλὰ χιαϑρῖν 

γϑλρνώσμι Μετ δὲ νὴ Φανερώσ᾽ ἤδαιειν διιωδίωνκιαϑ ἑούν ῥν- 
3 4 3 ! » »» “»Ί ει . ῳ ἃ 

ϑλ πΥλΘδΟ δὲ Ουκολλόβίωμ οἰλλ οἰκείων μυσῶν οὐμαθ ἦν διχῇ σοῖτο 
Οὐκ ἐκτελέσαι φησίν. Αρϑέδεσὶ μέγας Δχ; μη εἰς ὧς ὅδεὶς πώποτ ὑμῖν, 

"οιον, ὁπιλεονεαῶρ ὺψᾳ ἐκτελέσ' φοὶν ἐπαρθθι,ὐδιὀγκῶσ φ ρ᾽ ΤΩ . 
δὴν φνον εἰϑόλησιν 

Ουδὲ πα λαύςβ β΄ πρίκω μαζάνπῇ μώνεδι ἐτινφαρὴς 
ὅκ ἐπὶ τελοσ' ἴδυβον 

αὐτῷ ἐλϑθέν. ὅγε τῆς ᾿ Κωμφῳδιέϊαϑς παιδεία ὃ ΜΙσ Γ᾿ ἰασευδεπρὸς α αὐτόν. 

“πριίσεος, σε δ ἐ ε, ὀνΑνὶ πύτοτί φησιν πεήθεθρ γώ τἰν ἐγχων ὡλάκ, 
ππρίνων. Οὐδὲ πα 
λαίορασι Α πάν Ι ν δὰ τῶ; μσοι; αὐσι χύτρα νὴ προιεγωγθῦσ' ἀπρῷψμ: 

δὔλθοῳ αὐτῷ τι βι ὀυδζότι πρῶγιν ἐρᾷ εδν δούς 49 μαϑθρωπὶ φησ᾽ ἱμλθεϑδῳ 
Ἄν αὐαφφαφὸς ὦ δ Αλλ ἡακλίι ὀργῇ »γχιν᾿ ( ἔχων, 7 σι μειήςοιν ἀλλα ρθν, 

ὅμϑροσ' μιὰ κμῳ 69 ) ραισί Ὁ ξυκοὶνς δὐθὺσ' εἰ πὰ ρχὸς αὐτῷ τῷ βκῦχα ρόδνηγῇ 

ἈΑαΗ ΝΗ Ὁ ὀυδεινο τοῦ) μὲ αὐρφθαλμῶν κιών ΠΝ ΠΧ ̓ λα μοητον» 

Διδίαλινιὰν αὐτολ ἕκατι 3 ῥκύκλωκεφα λαὶ κολοζκων μοζείονοῃβι χρῶ, 

κῳ δὲ τοιαὗτα Φυσι πῳὶὴ κεφαλόνφωνὴν' ει Ἢ χιχειροζοῖ΄ ὑλειξπεγκὴ . 
τοῦτο δὲ τὺ ο᾽ ὀρίεμ 

οὕτω. "περᾷ ποὰσ' πειλυὶορασ' σεμνινὸ λμϑρος. Διοῖς “ποσὶν ἑαυ ὶ " ὅλον “ποίων τῆς νἶκην «δέκα. 

Παόγκα. ἐπὶ ϑηυλειῶν Δὰ ἀρ ῥένων ἐρωῤϑῥων το Τυτοι ἡλ ξξισ. πωρα δείγματα “τῷ ἐπὶ ΛΔ ἕ ἀρ 

ῥένων τοῦ εοὸς α αὔατε ὅκ ὀλίγαι, δ᾿ «ὐτοῦϑοι οιονγῖσ' ἀχιδλέωρ: ἡ ἐραεοίας δῆλον ὡς ὅτας “ἐ- 

λιηΐ ει: ἐπιόντων " γίρτι τὰ σιυτύρων εἰς τίω) γευαιϊΐαν, ἐπιϑυμίαν »φυσὶν ὁφοίνι ὃ, πουπτο ταὶ ττται 
 φημὰ ὡς ὁ ὁ ρᾶς ἀπαύλεσοισ: ῶ κραῆνος πτιν 7 ἐς, μισεῖς καὶ ποὺς γιραῖκασ, πρὸδ' πειιδὶκ ἀὴ γ.- 

Ἤν. νῷ. ὅτι ὴ ἐκολομυστω ̓  τοὺ πρὸς “τοὺς ὡς γιυρίίαι ας, δύσρλις. Φησὶ ὡς πρὸς αὐλή! δὼ τίς. ἐκ 

γούρὺ στὸς »Ἷσ' σοῖσι πριιόγίιος (δι ἱμρατινοσ ἡ λύρας “τὴσ' πε λλακὶς ἀνρδημάντος 12 δγοινα. ον ἐρὼ 

σης ,Φηδν: ἐπαύρυ. μακαι ϑηθσ' 3 ἪΡ πουδγνζ. “2 χὶ ἢ ἡ μιὐνὴ οἱ φ εἐ ἐρῶ μῆνοι, καλῇ ὅγ,ὰ Ἵζπωνξ ὄνομά τῶν, 

αὐα τῶ “πείν τες οἱ οἱ απονόαζο Αϑρονππτοίνν ΧΡ μϑταζο ραν τίὼ ἀππεκείνων “πλουτῶν γφοιόρῳ ἐασουσὴς 
κασ' ὦ ὁ φαλέρεῦ οτίσον “Ω “το! δ κῶν ὑπελαξόμην, ἐἐρερϑλλσώσε, "εγ)} ὴ παιδνκὺν ΒΚ ποισιρλῶσ 

δὰσ νον Ἃ αὐμόζορ “πορσῦ. ὁ δὲ λέξισ ὩΣ ΩΝ 2 τλνὶὼ ἑωὶ Ἢ ἀσελιὼς ἐρωμῇ ἄλλος: περιόκὰ 

ὀξντόνωσι" ἰσι ὃ ἡεδύπερον τλα δὲν πικὸν. .Τ δέτινες ὑσὰ ἐγαθπ ἐ ἐβω τοροτινὰσ ὑπο φοὺ ῦ λαμίβανασιν 

“δὴ σπμσ)ίκ ἐρωμόρ ον. ἶνα τῶσ' ̓μούσεισ. "φυτπέσι φράματα. εἰ αὶ μα  ἰκαα θέλου σριήσοισιγσ' 

τ οὐπρυσ' ἐλλέσαίε δι ἤψουσι γιδιονὸ μιαφφοαθιοι Ῥ 5 γριοὐτων δυ ὑρεϑησο) Α ρώποι ὅ᾽: αὐὰ πέρα 

σἱ Φεσι ὴ δικά μοσιν ὁ μη ἣ πνναῖλον Φρόνεμα. Τὰς Μ εροις ἐπιχειρῶν. δαλδι τι αὐ δ; δὰ σι αλίσ 
Ἰσωσ' φε ρουσι Ἴοὐσ᾽ ἱπππέὶ σ΄ πρώτους ὑποῦ τον ὁ καϑιι μους: “περὶ κλέωνοσ' ὲ εὐνν αν. Ξυκος ' 

᾿ ὡσ' ἐπ᾿ ω ἢ ππύλιίοιτοις Κωύνσ. πόρνισ'. Ἰδ  κωύναν κοὰ σιλαξαῖκ χὠν ε ἐράτοϑενηρ ἡ ἣ ἀγψθίσσιν 

, τὸ τίω κύναν δταστρμ. οἱ βϑμτινεσ' ἀροφέρεσθοι Φασι ἀοιμῶς ὡσ ἐσημεενδισ. οἱ δὲ »πυρὺς σις 

δῦ. ϑέλων οὦ πωραβαλν Ἔνκλιομα κνρὶ δὰ Ρ̓ αὐοωμδὰσ;, ἐπίρως ς ἰφθματησιν. ἐλι; χριῶντο ἣ 

ἑλέχορ Φωνίω Αθκ χεραάρασ. ἐπειδὴ -αλίον τὶ “τῶ λείμαρῥου εἰς ς τραχύτητι οὲ αὐωμα- 

λίαν ἐἰλὰν φερικράτισ ἐν ὑπιλήσμοσι. καὶ  μϑβ σιωπῶ Φέρυτώω, πν γι κῷ Φιυσί, τισιφρπτεῖσ'. 

αν ὺ" δὰποκριθῷ, δἰμίοι τὶ "λαῦ φιυσὶ χιρασρὰ ἰκατιλ ἐλυϑὲμε : 

᾿Φώκεησ 



ος Αριροφάίνουξ 
ῥ » 

Ἢ Ἄδωνι ὑωήνλαμῖ δδρὰ ἰ ἀστλύτζοπρωκτ' κα μέλι Φύκισ δδομίω. ἐσκα 
ἱκοσμιίαν αὐτὸ δὶ αβάλ 

᾿Τοιδον ἰδὼν τί δ΄ ὄφηοσν λεάσειοκαιτοκσοροδυκῆσσι, μιαβφμρεμίημνὴ 

᾿Αλϑὺύπὴρ ὑμῶν ἐπιονυνίτρλεμει φησίεμεταῦ οὗ » ἂν ὅμαι ὑμηροσ φυκάν 
᾿ Τοῖ: ἡπτα λοις ἐπελερῆσαεσερυσιν' "ἢ ῬΙ πνρυνῖ σιν ων ἁλιογρεφέων ὀλοώπαι 

ΤΟ ΤΩΝ πρᾶν ΩΡ ον νύκιτὼρ,ουτῇ, πώπεπου ἐπί πν δ΄, 555 ὀσιμιλ. οι παρὸν ἐτα 
νὰν “πνέρθυσοοι ἁλὸς ́“σῦλυ δρν 

᾿'Κατακλιμο μενοίτ᾽ λιν κοί. ἀν σινοϊηραἰγμού ΠΝ ϑίοσ' ὀσλμεν. Λαμίας υρ 
Αντωμοσία: "ἡ προνελήσελε αν μξ τυ συνεκόλλων" ἍΗΝ "λάμια ϑηῤίον ἀ ἀπὸ 

ὧν ̓αὐαπτηδιανδᾳ μαίνοντοο τρλλδε, ον ΤΡρλε ἐδ λιν" ἼΡ ἴχῃ μέγαν λώμόν. ι λοίήμεια τὸ λάμια: ὅρα Τοιόνδν ὑλύρθντεν ἀλεξίκακ' τῆν χύρας τ δε καθαρ ΗΟ, παὴντά ὕρχισ.ἐσῶλο 
πί ἐρυσ' τπριὸς ἐφνι καινοτοῖ ασέθτ αὐτὶ δγονοίομτ. ποιᾶ Δημασὶ ἐρχε ΜῈ 

Μιασ. ϑῖλν ΩΝ "δυύρισ' 

Δὲν ΤῸ λιξυκῶν: ἱπορέ γιωνδίνα καλὴν ϑβοέοϑι τίὼ λάμιαν. «ιγβοντοσ' δὲ αὐτῇ ἢ, διὸσ ὑφῆρασ 

ζυλοτυπον μην ἃ ὰ ἔτικτεν ἀ-πϑλλύνεμ! . δὺ ὁπ ἀ ἀφ τῆσ' λύπησ' δύσμορφον γγονένοι (ἃ τὰ δ 
αὔων πεδία αὐαιρηπέζουσοιν διαιφοείρᾳν. μ ρωκ τὸν 1 ἱια μήλου. ϑερμόπρωμκηος γουῇ ὑ κάμη 
ἈΝ ὦ λάγνος: κάμι Ἅοσ' ΔΕ . πεὸχι ἡ δρυνίον διὰ “τοῦτ. ὙΤοῖσν ἐππιίλοις. ἐπαία λοσ' τὸ ΡΝ 

“τοῦ κρύοσ α ερίσεζφανις νεφέλαισ' κιίάϑεσ' μο Φοριαξούσαισ: ἅμα δὲ καίαλος πυρετοῦ πρόσθ 

μους: δ δυμοῦ δίφει, δαίμων. ὃν ἡπιάλίω κϑὲ πφίω κοι εὐδητεῖν ἱιαλοῦσι. “Ὁ ἢ κυ ρετὸσιν ἐπι- 

ψεγκεν πὶ “τῷ “πρῦθῇ. ᾿Αλλωσ. «τοὺς βλάηῇ ἐγ τὰ Ὁ “παλιν "λέγᾳ ἡπιάλουσ' (Δ πυρυγύς τοῦτο 

Ἴω πυρετῶν. ὥρην, οᾧ ὅηοι βλάτγεσι πὸ σώματοι, ὅτω ἱὰ γι δ πῖλην. Ῥέρισινιπί ΠΣ Ἂ “πος 

νεφιλ τελεῖν, " εὡς »ὺς περ! ὶ σωκ ρἐπίω ἐκωμιώδεσεν. ἐππιάλῇ ὁ ἣ αὐγουδὶ ὠνόμασεν, ὡς ;ὠλφότατο 

περισικώηγ ὠνψ.ἐν ὃ ἶρι ἑνππεῦὺ σι, σὸν λέω γα εέ πρὸ Ῥ δ νφολῶν! καϑιίεε. ἰὼ ἢ ἡ τὸ “πιιπέρας ἡγχον 

λίγο διὰ ὃν 7 ονα λόγον ὖν πουτραλοίαν ἃ δγοὶ “ἡ ὴὖν ὑποὔτου ὃς Φησι “πέρυσιν ὀσαιγφεντοι τῷ δε 

φέλεισ' τύ ον τοὺ ἣν “πιτέρα, αὐτοῦ. Αντωμεοσίας. "γράμμα πο τινα γραψο ντῶν περὶ ὃν 

ἡδικν ὅ, τεκαντηγο ρόμῇ ἡ οκὰ τη) ρ Ὁ ἀηρζϑεβεσι πρδιτὴν αρ; χόν: «καλέσω ὴ ὅτως, ἐπειδὴ ἐκάτε 

ρος αὐδῇ αὐτώμονον, ὁ εδ τὸ ληϑῖ ρέμα ρῆσειμ, ὁδὲ τουληϑὴ ἀππολογίσεοϑε. Α' νῷ αὐτωμος 

σα. θα» δ κα τοίτιοσ' τῷ ἀδΈ ΡΟ περὶ ὧν "δεοκ εϑοίζνι. δγωμοσία δὲ ὃ ἑϊιοτέ γὴν Ἡνὸ μὰ σριϑ ὑσὶ 

Ῥ δγκαζομῇ ἽΣμ ὡς πράξαντο διώκᾳν 15),ὡς ἐκξηραξονἐπφάσκφν. ὑξυμοσία ὴ αᾧνασις σιυὴ 

δρίεῳ, ὧσ ἀϑυυυκήξνηρς ἡ «Ζοὰ (μι Ρ ὄνγος αὐτῷ 12 λφγυργῶν. ΠΤ νῷ ἡσείσ. ἄγαν προκαλέϑαι 

δ ὅξιν ἀσ' συμ, θύσεις ον σιυϑήϊεας (ἃ διαυαγὶσ' “λακαλῶν. ὥσὶ Ἢ “πὸλε ἐμ Ὅ χορ ὄνομα ἀρ- 
λθσα “τοὶσ πολι ταῖσ' "ὗν ἰλ σῆγαν, αὐὰ ταῖσ' ξεροισ. κα καὶ ξονιϊενὸ δένει, ἐπὶ τὸ πελεμωῤ- 

λον ἐσήγονηρ»οἱ ἡ ἣν βοιθέία διόμϑρ οἱ, ὑπαὶ ΠῚ ἀρχὴ καπίφόυην 1: πλεμά ρχν. αὐὰ θα οκα ΤῊ )ὸ 

ρϑντεσ' γονέωρ ἱκαίιψσεω σ', πρὸς ὸν πολέμιον ἰδείκάζομτο. κακῶνοσ Ἐκρίνορ. ΑἌλο; “πολεσ 

μῇλοσϑ ἄρχιν πρὸς ὃν κατιγγνῶρῃ.σ' Ἔν ουσ. Α' Ἄλλῳ τς: ορ ὀχότισ᾽ ζὰ “πραϑενοήοις οὔ ουτῶ ΚΤΛ ου 

Αϑρν) {οιὸ δηκσ' εἰς μὲ ϑ αὐφχόντων. «δγοήϊοει ἢ οὐγρσ' αὐ. “τε ῶ ὀσίγᾳ δύκασ τιΐσητε τῷ ἀλβςος σὴ ἢ δ. 

κλήρων “»ισ' μιν το κοισῃς κυ 2 2λὰ ὅσοι υσ πολ “τοι σ᾽ ὃ αχον Ὰ “τοῦτοι γῖσ' μιετοίκοι' ἢ “πολέ 

με οὶ ἁπκλέρων. πωρὰ δώτωλ᾽ Ἂν «λέ μϑχν ν σιινεξαιμείι ἰιλέᾳν τὸὶς “ὐλ ἴιπιϑοὺς ὥὸκας 

ϑὲ μέραν τω δίαιταν ἐπὶ 5 πυλύνων. Ἰςι ὴ τὴ κύριον ὀνῦ μι δ΄ το λυσίου υ ἀδελφό. “ Πέρυσι 

κατοπρούδοτε. γι πέρυσι δγδάξασ' ποὸσ πρώτας νεφίλασ' ἡ ἴθ πριν δὲ ἡ μου το 

Ἑ 11. 



Ἷ ς ἀπὸ τὸ “εὖ τὸς καὶ 

νοὶσ ὄνοις ἀενοίς 

σαιν-τεσ’ ἀπὸ 15 μὴνο 

εν ““ὐεκρίνατε. «- 

ναλλέσ ): τὰ πεινὰς 

ἀϑψθσ. Εἰπῷ ἐλαύ 

νων Ἰοὺς αὐτιατ Ζ 

λους: αι τι Το ἐππιλε 

γῶν κοὰ ὑπιτρὶ ἔ χων. 

“ὁ δὲ σιωέῬνϑαν. ὦ 
“ποῖρὲ ρβετῶν ἐπήγοι 
τὰ “2 Σ ῥυμνρσωιυῦι 

δόντων τὰς ἘΝ 

υκάσασ' φιοὶτ τοὺσ' 

αὐπιππόλος τὲ 

“αἰδῶ Ὡς τ κῆς ἀ-πῷ 

λεσε. τοῦ τοὶ ἐπαῖνον 
ω λέγε, “πῶρακρι 

ϑθσ' ὑοὸ δ Κκαϊιῦς 
κρινάντων ὃ ὴ Ρόλε 

πδ πον ερα κρῶ 
ρὸν ἐπαιμειϑήσετος 
«"ρὰ τοὺς σοφοὺς ποὺς 

ουὐντούλφρν! ϑομίμου σ' 

εἰὐτῶν γικῶνιονι οἱσκ 

Φισιν ὅτι ἀποξ δγα 
᾽ .,.͵ὺ , 

Φιβον ὕω τὸ «ῬὉΜΙΑ 

τῶ πίω μνταφοραν 

ἐδοθα;». ἐπειδὰ πρὸσ' 

δ ἀθελανονὶ πένετ 

κι ὃ δ ξιωίξ γε. πὼ 

Μοίματο δὲ “τοὶ ἐπαι 

γϑη μια τοὶ Ξ ̓ ὅραμά 

σων. Μυτὰ ῥβθλων. 

Α͂ οἰξοφαδουσ: 
ἵ δ φ - ᾽ν ῖ τ ἐν" 

ο ἧς ΦΣΊΣ μὲ τυῶρ ἵκαθϑῶι ὑμᾶς, ἐγριυσουτ αὐαλϑιεῖοο 

Καέγοι αὐσέν δον ΠΥ ὐλτρλλοισιν δμνυσι τὶ δεόγυδον- 

Μ ἡπώπτὶ ἀμείνον ὑπηϊότ κω ιωδεκοὶμιῃ δεν ἀμιῖσα: 

ΤῊ μϑὸ ἂν ἔϑ υμῖν αδοχο͵ Ῥΐε μὴ νσίν ν ὥς αχνμια 

ὁδ (χ] "τὴς 7ϑὲμ λείρων ὅλα ῬΙ σὴ δὐφιοὶξ νενόμ (φθζ45 

ἔνπορ ἐλουύνων ,ὺν αὐ τι τπούλσε, ὅδε ἐπὴν οἱ ̓ ξιωξξιψῳ. 

Αλιὰ τολοιπὸν, ΤῊ “σοι τῶμ 9 
Οὐ δοοιμιόνιοι, τοὺς ζντούμτοις 

Κοινόμχῃ λέσειρ καξόυρί σκεφν, Υ 

Σ τέργετε μᾶλλομ πὲ ϑερα πόνετε 
Καὶ τοὺ μοί ματο σώζειϑ'᾽ αὐτῶμε: 
Ἐσ δάλλετιδ' εἰς χοὺς κιβωυτούσ- 

Μετὰ ΨῬΗΪ μήλωμ,κ ἂν ταῦτοι τοι ἢ 

Θ᾽ ὑμῖμδές τουσ ἱματίων, 

φησε: δεξὶ όγη τοσ'. 

ὁ ΔῊ ΚΑΪΣΤΡΟΦΗΚΩ͂Λ ΩΝ, ΤΑ" 
Χο' ὦ πολοαϊτοτ᾽ ὄντεσ ἡμέ, αἴλικιιμοι ἐδ «ὑ λοροῖς, 

Αλκι (οιδὺς ἐν μα ἐλαισν 

Καὶ κατ᾿ αὐ δὰ ῬΦῬ μὸν ον αβρες μαλίμὼ τ κι. 

Πρίμ ποτὶ (ὥ πον ταῦ το. Ῥὺν 

δὲ χετούήσενκυκνουτὶ πολιὠτεραν δὼ, 

ἀ ιδ᾽ ὠποωμθοῦσι Υ; [χισ'. Α λλε κακῶν λειψοίνων 

Δέ; τῶνδε ρῳμίω νεαρικίωὼ ἐχενίγο 

Τοῦ μὸν ϑόμι ζω γῆ βρασε ὄμαι κρῶδον “πολ- 
Λώρν κοκκέμουσ μεαμεῶν 

Καὶ 4 μοοκήυρυ πρωκ Τῇ] αν . 

ἐἰόϑηισι Ὁ 6 62 πα ὁ κιβώτια μῶλαβ λον δΥ δοσμἧαν. Δ εξιόγηηρσ. δοξιοι Ἰδύζεχε ραν τι το εἰν 

οπὲν δ ὀσμσ, δξιστωρος ὦ ὅπερ ὡσ' πρὸς πρᾶμα. 

Ὡ πῖλα, «ποτὶ. «ὁ χορῦσ' πρὸ ἑαυτὸν. πιιρὰ ὃ, πείλοιϊποτῆσοιν ἄλκιμοι μιλήσιο. Ρρν τὺ ́ 

πι- πὸ πρὶ κατορϑιόμια, πα ἀπώλετο δγδυμόσ Φεοῖν ὡς 'πὶ οβδεσε τοῦτο ἐκ πῦρ τιμοκ ρὲ 

ον Τῦσ' “ΤΆ ῥοδι ὃν. ΑἹ Ἵ ᾿ δἰ παρθοῦσιῇἬ ἴχας. "τέ δείξοιαιν αὐγρὺς οὔρρι γὺς κροτα 'Φους: «οἱ δὲ δι; 

μμροῦσιρ ἀπόλλης ἀρχῆς τοῦη. δον τρονϑοῦσι τρίγασ. ἐν ᾿ περὶ τ φεωσέρων ὁλόγσ. ") ὲ Υ ε΄ 

ξὴσ περὶ αὐτῷ " φισι. Γῆρως ὄνοία ἰκρὰ ῆτν. δγαβα)λᾷ τοὺσ' νίουσ ὃ “ποιη τὴσ' μὰ Δευῳ βθύους "ε 

“πὸ ποὺς ἃ ρχόου: κωβῳ Πῶν. κοκκίνουσ' ἣὴ Ἐλεγορ ποὶσ' πιριιςεμμέμασ κοὺ πτετημιλ "μι νασ' τρί 

“ρσδμια δὲ τίῳ σκϑυδν (Δὸν κύσμομ. Ε,πσ' 



σσ--- “ “ε-.ς: 

Σ φ κε δ᾿ 

τ ἘΠΙΡῤῬΗΜΑΣΤΊΧΩΝ Κ΄. 
χρξιτις εἱ μῶν ὦ ϑεει ταὶ τὸν ἐμὸὴμ ἰδὼν φύσιν 

ἕιτα ῥχυμαφειμὶο 0 ρῶν μέσον ἐσζδηκωμδρι ον ἢ χίς 

Η μῶν ̓ σ2ν καὶ ̓πίροιαι τῆσ' ϑυτῆσ ἐγκενξ! δυσ', 
ῥᾳήωσι ἐγὼ ὁ ἡ δάξω, κῶν ἀμουσοσί ̓ ὡς ν- 

ἐσ μδὸ μᾶς οἷς πρόσεσ3 πον »πὸῦ ἰρροπσύγον, 

Αἰ ἥικοι. μιδνοι δικαίως δὐγεμές αὐ τόλφονε σ᾽. 

ἄνόρι κῶτορνν ὕβνοσ, δι πλῶρο τήνδε τὴν λιν 

φελῆσσιμ μια ἐ χαισὶν ὐν ἐκ - ̓ ἶλϑερ ὀβαφρβαροξ' 

Τῴκαπνῷ αὖφων ἀποόσοιντ Δ γέλι ἀν λῶν» 

Ἑξελθιν αὶ ἡμῶμ . "μδμ οἰνῶν "ρὺς δἰ αν τὼ Ἰνϑρῆνιαι" 

ἔιϑιως δ ἐκεἤροεμόμ τες, ογυρὶ 5 υμάασίδε, 

ἑμαλομειϑ᾽ οὐὐ τοὶ σὲ εϑυμιὸν ὀξίνιν ἑύῤόῃ κῦισ. 

ΠΡῸΣ πῶρ ̓αὐδρν υπϑργῆτ ἐαλάην ἐϑήων: 

καὶ δὲ τοξιμείτων, οὐκ ἢ ἦν ἰδοῦν Ἦν οὐραρόμ . 
χ 2λ ὅμως οὐτσέωσοί μεάθο ξυλθεόῖσ' πρὸς ἑασέρᾳ 

Γλαὺξ ὃ ἡμῶν πρὶν μα χυϑανδν φατ "δέ αν: 

Εἰ τοδὶ ἐασόμεϑα ϑωυνοίζοντίς εἰν οὐ θυ λέάκες- 

ὁμδ ἐφέντον, χοὸς γνοζθγῖς δι τοὺς ΟΦ ρὺς. κενὔσμενοι 

ὥςτε στα ρα Ῥς β δά βύζην λοῦ δινιῶ ἔγι» 

Μηδένοξ κ καλῶ στοκδε αὐϑρικ ὦ τερον»--Ξ 

ἐν ᾿ ν “.“»ὕ, 
Ἐρτὶ ὑμῶν, ϑεα ταί. τουτὸ 

ἔδινε ν ἐπίρρημα ιὡς εἐπέπορ 
᾿ σέων. δι. ἢ :ς"» ἐνθάδε 

δὲ, ἄϊιοσ; ̓Διεσζικωμίν 

νὸν. "ὃς σφῆκα δυεσκνα- 

σμένον.τοῖττοι δὲ, πρόστὶν 

σκϑυιω. ἰὼ “περλίϑετο δ ν 

ρῦσ᾽ τίω δ᾽ σφφυκῶμ “ποι 
ἰειλι μ᾿ μιμούμϑροσ περὶ 

πν οϑμιατς ἀπολογούμε 

νόσ, Φισιν. Αδλωσ δγαδε 

ϑερδψον. ἱρῷ ἢ ἐδ; μέσον 

σφήϊιωμα, φαιινομδρον. ἐπ 

λρυσι γαὴ ἱκεμγρίδασ ὑὡσ 

εἰς σφῆκας φρμαιτιζό μόνοι. 

Ρ' ᾳδύως «ὦ » διόάξο. ὃ τἰλθσ 

ἐμ ϑϑενεβοιασ' δύριπίδον. “ὦ 

δὲ ἢ αὐτὶ στοῦ ἰῷ «ἢ μκονιὶς ᾿ 

Ἂ ̓  πεὸρεσκκβυασμένοσ ο, 

“σλούγῳ τοῦ ῥῥοσύγιον δὲ 

Ρ ἐγκοντρωβμον λέγ. 

ἴδ βαῤέξαροι “«τίω «, " μαραϑῶ 

γι! κατοὶ 5 δαωρετ νἱκιν λέ 

γᾷ. Ἱ αὐδρήνια. νι τοὶ δ ρ' 

σῴζηκῶων μερία. ἱινρίῳσ' δὲ 

πὸ »}Ἥ ανϑ ρόνωμ σμκήγειαν 

ϑρηνασ' δὲ, οἱ μϑρ, ποὶσ' με" 

Δίοσσισ' οἱδὲ » ἵσεριν δου 

κηροηριοῦ. ὅμιοιν σῴνκι. 

ο Ἰδὲ, τοὺς πέγρυς ὅταν κα 

ποιοῦσιν οἷ σφῖκεσ. "δέον δὲ ἰώ ὠπν πὸ σοϊκ ας: Θυμὸ ὃν ὀβίμημ. ἀντὶ “Τοῦ δριμϑαν ὃ δρπὶν. 

Ἰὼ λλών ν ἐϑίων. αὐτὶ "το τοιείλν. "οἱ ὁ γοοδὀρηζομϑμοικβδλκ νουσι τοὶ λείλι. Ὑπὸ δὲ δ “3605 
μάτωρ" ἣ» πεμποιϑῥων ὑπὸ ξαρξαυρων. «τοῦ αππογγείλαντι ὡς ὑπὸ τ τοξϑυμάτων. “ω 
βαρβαβωρ οὐκ, ἰὦ ἐδξιν σὸν οὐρανὸν, λκων δια σ' ὃ Ω λιαμκεσίο μον ἶῶν δρατηοσ' εἶπεν ἀγχοι θὰ ἄγ 

γέλλάς ὦ ξῖνε. ὑτ σκι αὐ μαγουμιϑὸὶ . 

Γλαῖ. Ἂ γλαῦβ ὃ ὄνϑμα, δὐφρόνιδρ Φ σιν, ἀπ ἐμοὶ. μϑῳ “φεριασῶσιν. οἱ δὲ σωριῶσ' ̓ὑξώουσιν. γλιυκαδὲ, 

“πίω ἀϑημαν. Φασι δὲ κατὰ Ἂ ἀλινῦδολ »"λαῦκα . δια τ] αἱ ἀοϑι τίω νικίω “τόσ ἀϑημοιίοισ' ἀσποῦτσ 

εἴδλουσοιν. Θυνάζονπεσ. ἱοντούντεσ ὡς σοὺς ϑῴνουσ “τὸς Τρ ιόδουσι μετα Φοριίεώσ. 

Θυλάκουσ. ϑυλαίκους φασὶν νοῦ ἘΝ δ σ' ππιρὰ “το σ' σκελ εἐσὶ ἐλοὺ τοῖς μυρόὶς τἰϑσικαῖς' ΠΝ δ ρακὶ 

ων “ρὰ “πὶ ἔρσραισ ϑημαζορτεσέ ὅς »»ὺς ϑυλάπουσ. αν τὶ “το ἐἰσ᾽ πησίϑνντισ' εἰσ’ ποὺς αὐαξυρίσδις. Κον 

τον ῥϑμον. τόῦτο πρὸσ'᾽ τίὼ ὁμοιότιντοι δ σῴφυκῦγ. 

Ε πὶ 



Σφἤκεσ', 

ρα δ ευλελ τοὶ ἢ τις ΑΝΤΩΔΗ͂ ΚΑὶ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ͂, ΚΩΛΩΝ, ΙΑ" 
βροφὴ ὁμοία β τῷ ὠσ, Ἃ Χοιάραϑδει γὸς ̓  ἢ “χοῦ ὡς γι “οΐντα οὐδ δοι κέναι". 
αὐτὰ ΝῚ κώλωμ δ κὶ τίχων 

"ἃ κῷ πὰ κδὸ Ῥοχεικά Καὶ κα τεξρυψαίμην τ: 
πὸὶ δόλο ἰαμβικὰ πλὶν Τοὺσ' ψαμτῃ ̓ουσ'͵ "πλέων ἐκεῖσε ΟΣ Ἐι χων α 

εὐτῶζ' κύλῳ τὸν Τ᾽ τιρὲ Οὐ ὦ ἦν ἡμῖν δπῶν 
7 ΧΩ "»Ν ᾿ 

“ΕἸ ππυδὰ χορειον ἐπα Τῷ “τέ 
ἍΦ εἰ συυνάθει; ΜΝ  υνλ Ρήσι ἥ λέξαν ἐμέλλοῤδῳ “τ ̓ οὐδὲ 

νὴ δὲ ἢ καῤποιῦϑοι ἀπὸ τῦ Συκοφαντήσενμ τινὲ, 
ἕω καιτὸὶ κρίσιν. αὐτὶ τοῦ Φροντίσ' εἰλλ ὃς αὖ ἐρέτης 

ὑπάρχον ἐπ. Οὐὰ " ““ ἘΣ ἄρισος"ἘΙ νῦν γρλλσηπολᾷσε ̓ 
μὴν. δ Φροντὶσ ἐν ταῦϑοι 
συνάπτεται Ῥ σι, δ λέ Μήδων ὁ ἑλόντεσ αὐ τιω τοι τοιφέρεϑααι 
ξφνοὡς οἱ οἰνῷ ἀσκϑοι Μόνον Καὶ “τὸν Φδρορ δύεὲ ες ἀϑρὶ ὃν 

τὸ ὦ λίγον. οὐ τὰ πολυμι οἸζ ᾿ξ ]ουσιν οἰνεώτεροι Σ2- 
κα. Πολλαὶ “πόλεις: Ἰσῶὼς 

ὑπὸ μήδονσ' γλοομϑῥασ' ἀϑη ΑΝΤῈ ΠΙΡ̓ΗΜΑ: ΣΤΊΧΩΝ Κα. 
νον. πολλαχοῦ. ἡ αὐπε ΧΟ  ολλὰ λοῦ σκοηριώτες ἡ μᾶϊ εἰς παν δράσετε. 

᾽:-ε ε 5 ᾽ παλῤῥημια ὅμοιο ἔδι τ ἐσ Ἰὲσ Ξόπρυς νὴ "ἡ τὴν δαντονισφηξὶ ν ἐμιφιρεσοίρυ» 
ηρρηματι, μὰ τοατοκ ἢ ρώτα μδὼ ) οὐδὲρ ἡ ἡμῶμ ζώου" "ρ εϑταμένον . 
Ῥ Ῥ ἀωϑύτων σἰχον προχεὶ 

κόν. ἡ ὃ δγσλὰ ἵζογωα Μ ἄλλον ὀξύμυ μὸν ἐστρνοὐδιλυ σκολωτεροε. 

κῆκ. Οἱ δὲ ποιρὰ τονσ' ξἰτατ' δ λ δ μοια πέμπτον σφυξὶν μηλαι μού μεϑα 
δικα ἐπάροων οὗ τοὶ "»ὺς Συλλίλον δὰ ὴ χάδια οὺς ὡς πιρεὶ τνθρέμικ, 
φεδὲ μϑμἐσ. οὔ το; δὲ νι, θὲ 

σμοφύλακβοκαλούγται- Ομ δ μῶν. ὅπερ ἄρχων οἷδὲ ,πορε Ῥὺν ὑῆκαι 

Α Ἕλωσ.. χὰ εἴδεκα ι αρχῦ, ὁ δίὲν ὠδλέφνκείζησ' οἷδὲ "ρὸς Ῥῖς τετλὶ ο}6 

“οὺσ' εϑ ὁ μολαγφῦτα σ ῶ Ξυμρεβυμένοι,συκνὸν γῦ ὍΝ, εἰς τ' τὰν, μόλις 

αἰραντοῦ σπἶσιΔλοποῦ ΟἿ τς ρ οἱσικλέκεν εἰ τοῖν κνῆα ροις κα ινϑ μϑροι- 
“σοισ', ϑαναἼῳ ἐκόλαζον . 

δὲ αὐὔνου μόψους, ἐς δικά σηθιου ἐσμγομ. ̓ὀσήπν δὲ κ τὼσ' ἐνδέξᾳς δείδια δεῖξε, δίῃ φισὶνι ὃ 
ππυλαμίδησ κα γοὶ ὩὮ το δ δμκύσια ππρλουτων. Οι Δ νῳδείῳ. υησπος ἴβϑεα προοδές. ἐν ῳ ὁ ἀώϑα 

ω “οὶ ποιήματα ἀπουγγελειν, πρὶν “τῆς εἰς Ἂ καθ ὑπευγγελίας: τοῦ ἑῷ σἰφησρ, δ οτί ἐς “τάν τοὶ 

υὅην δ ρήσει "ἐσ δ καὶ σ᾽. εὐνῇ β᾿ αἤἥ!κξ. ."»οὐγὴ οὗ πρὸσ ἀλ ἡ"ϑειαν «ἀ2λὰ πρὸσ Ἂ “σλλθοσ' Ὁ δ 

κῶν. τοῖα δὲ οι τὶσ' δαΐτοισ' δαλόν. Συμβεβνσμένονστυκνύώσεντες ᾧ ἑαυγοὺς δι κάμηανπε, δὰ 

ΩΣ γῆρας: πὸ δὲ συκμὸμ, πρὸς Ἂ ξυνμβιθνομέμοι. ππκάοντεσ δὲ μόλισ τῇ Τ᾽ βαϊωτιρίᾳ, ὡςαὺ Ἄρορ 

σε. ̓  ὑπ το συμιπεπυκνμοϑι. ἐδίδοννι ἣν ἐακ Τα ϑέου! γοἷσ᾽ δεκατοῶς" "ὁμόχφορι »»'ς δία Ξη ρ' [οισ΄. 

ὅταν ἐκάσοισ εἰσελθύμτοις, δκάζᾷ Γ ἴδει. ἵνα δ " διαμιαύρτα, ἐγουτιν «πελέγᾷν ὁ χε μα. Ὡρῷ 

8, σκώληκες ἐν κυ [ἰἄροις. τουτέῳ ἡρέμα. ὡς, οἱ σκ ὠληκεσ διὰ Ἂ πιρας. μιν «ροι ὴ, Δα ἣν κιρί 

ων ἰκοιλότηντεσι" ἐριὴὸ πρικιΆος: ὀνφοακ ὁ μὴ “τις βαλάροισι Αλλως. δ᾽ ἐξ σφηκιῶν τὰ κοῖλα. ΓΝ 

τὰὶ τῆσ “πενκασ᾽.θν τοὶ τῆς πίτυος προαυϑούγπα ϑροβίλιῳ. ΝΟΥ συϑμείω "οὶ ἡ (καποί τρησιρ οἱ ἡ (α 

πιὸ οὐ τοῖσ' καροισ' τρήματο ἡ τὰ κοῖλα ἄγη, ιρὺ ὃ μὐδϑοίῳν ποὺσ βαλανουσ. Αλλοσ 



τω ἐμ να 
Ρ- Ἐ ὲ τὴ ᾿ 

᾿ὰ ᾿ 
᾿ 

ἀϑνλατον 

ἔστι τὴν ἀλλὴν διωταρ ἐσμὲν ἐὐπτερωίτωτον 
᾿Αὐλωσ. κυδαρισον πῶμα 

Παύτοιὶ ἃ κενὴν σ μδῳ αὐδρωνκ φκηροιζομϑυβίονε. 
Σ τῆσ βαλάνου, ὅπου ἐγκαάϑιυται 
᾿ ὁ δάλανος ἡ Ἢ τῆς βαλάνου “πυς- 

Α λλοῖ ΣΡ κυφῆνε: δμῖμ {σιν ἐγκαϑά βϑροι. ς λίς κϑὺ κατοίπρεσισιὶ δύψη 

ὄὗυκ ἔλουτις κένθον.ο κδ ον Ὑς ὑμῶν ἸξΣφόρυ λύτατον το, οὐρανοῦ λέγοισι ὲ 
κοιλὸν εἰ ὄγαι σὸν ον ὑρανὸν ὡιπῷ 

τιϑί ν “ὦ ὕλϑινοι» ς α μ 
Τὸν ν γόνον ΓΝ πὰ εὔτοι ὡ ᾿ “΄Φ ὦοῦ τίω λικαῖδα, Ἃ ἱοιλόν 

ἸΤουγδύς ἐὰ λϑήφον, ὑμῶν ἡ» Τίς ἐἐφρετιυνς ὧν. πωτον κα μν χότα αλλ φηῖς 

Ἐκφορῇ Ρ Ἣν αμϑὸν ἡ ἡμῶμ, τᾶς δε τῆς χύρατ ὑστρ τοὺς δὲ ἱμνίως λεγᾷ κύδίαρον, 

ΜΗ τικωτ δι μότελύρχι ἡ μἡ τιφλύκται  λαρὼν τἰιὺ προαύϑησιν τῆς πίτυοσ, ἐ- 
τισ' γῶν ὡς σὲ χυς μικρὸσ ἐκ με 

ἄλλα [ μοιϑοικεῖ Ῥλοιηρν ἪΝ λιπὼν ἔμβρα δ πίων πυρῶν ηρωνφόμενος αἱ 
ὀσσισ' αἢ μὴ ̓χαν ῥκένηγον͵ μὴ ὃ φερᾷν Φιωδολον- ϑυλαίμοῦνται 6. ἀπτοπαπῆγ ἐνδιον 

Φμόυσοι ἘΝ ζῶν Ὑυτον ἀπρδυϑήσομαι , δι ἀγγεῶδεσ Φισι κὐ αρονά 

ἐπεὶ μόρος ἔσωσε πὸ ρα τῷ τοῦγ δὼ δμ" γανοῦ δ αὐτὴς αὐριξοφαες ϑε 
; σμοφοριαιζούσειο. πόϊϑιον τοὶ 

ὧν ̓ὑβορίασ' ὁμέτος ἐπεφρατεν σούτο' σφ προσόμοιον σρεελὸν ὍΛ 

Βδι’ ̓Αγιϑὲν ἔοικας οὐδὲν ἐσπέϑυ μέν πα ϑεῖνο κύήαρον. Αλλὰὰ ἱηζφῖνθνν 

ΦιΜὰ τὸν δύ ̓οὐ ν᾽ οὐδοιμὼς μοι ξύμφο ρϑμ » γ»ὺς ἐπὶ το θέμα λίγο ἐν 
. δ» δὲ εἰσίν, οἱ ουὐῤσε 

ν ἐπσξυθϑρακί δῶμ πεισλησμένος, τας καζβνν εἂ τέ Σ δὴ πρ δτερο δυυρ Ρ "πεσλησμ »θι» δΑ᾽ μευλιασῶν. ἅσινισ ὦσι 
πτίλον ἐφάλων τῷ «ναῷ εἰ πριωδολον Ν Ὁ Ἀρεςβεσγψυτεμς 

4 ̓Αλλ ἦρ πυπεῖ ρα ̓  ̓ἐπειδήτοερτ ̓εὑποιξ ζοντο. ἀλλὰ τοὶ δ᾽ μελιοσῶν 

Ε μοὶ σεριυὸρ “πο ραδεδωκας ὧ; ων ΕΙΝ- 
ἐργοιλιϑίουσιν. ιἡσίοϑυς. “κεφήνεσν 

ϑούρφοισ Ἱκελοσ' 
Φυτί οὖν κόλιφς οἵράν με .Βδι' "Τὸν ἐν ηρίβω ἄφες: ΘᾺ οὔμο κε 9 ὁρμήν. οὗν 

μελιασιίων κάματον Ῥύχοισιν 

οἰφηὶ ἔθεντο. Φλυκήαινανι 

φύσκαν οὐ τῇς χειρὶ ἐκτῷ Κωπελαπεῖρ. ἕμέραχι ἰκαϑούπιξ. “ποῖν τοί στο σι τὸ ἐμβραχν ὠι 
κὶ σμυήθφα. οὐδὲν “πλέον διλοῦσοι ὃ “ὁ βραχύ «ὡσ' ̓ἐμφαέιν Φατγῶν. καὶ πιιρζρναίον ἦν ἐν 

ὅνετο χονα, ἀντὶ “τῶ δυρτυ χβσοω. Οὐκ ποτέ ἡ ζῶν. κιαυνάκίω ἀφιᾶσι 6 λεστου τὸ ὧν πρυπέραι 

δὴδς ἀφελόμϑρος ω διξώνιον: φισὶν οὗ, ὅτι Ῥίβωνα οὐ. - ἀφαιρῶ ἐμαυτοῦ. κὰ ποὺ Ῥἰξωνα τα 

Οιασείσοισ θέ θελε αὐνὸνκαυναϊκίω ονδοΐπαι. καυνανκησ ὃ λλοῖιναι. ΩΣ ἀλεθνν. “ει εὰ Ἂ ἀλεμίνε 

ὶ θα. ὁ δὲ σπελα μηδ φιοΐ καυνάκας ΤΣ σἰρσικὸν ἢ ἱμάτων, ἵχοῳ τὸ  ἐσίρου Με ἐρουσ' Μαλὰ 

ἁοῦσ. Αλλως. καυνάίισ ὅδος ἱματίου ὁπῷ τοὺ σἰϑσίδα κα λοῦσιμ. οἱ δὲ σισύραν ϑυμοιμτῖα ὁπ 

ἔοικε Μερύγον σίίγμιατι σοί λα δ ἡ ϑήκη τ δπφλοιὼς τ᾽ ἑξιρι ἐπιρρατεύσειηρ: ὃ ) σφο ρῶς ἐ ἐπηλ 

ϑεΐοις κ ἡμιετέροισ μαλισμινοσ, σώμαισι μήποτε δὲν τολ ίσοιντο Φισι βορίαν ἰαὶ “τ αὐῤτεμισίᾳ 

(Δ δγα φρόραστα ὸν ἮΝ βαρβάρων φλονοσρλις σε ἐπελϑων κατέδυσεν αὐτῶν πὸ σε «φι δονϑῶν. 

ἀϑηνυδοι;. δε καλῶ; Ψ ἐπιοραιτεύσοιηρ. Οὐδαμῶ; ἐμοιξύμφορον. οὐλεσιτελξιμοὶ φησιπαῦλυ» 

"γελι 1 ἀμφιίνννοϑς Δ ̓  πρώνν ἰχϑύόγα ἐϑίων ὀπῆα ἀκατὰ σεξαντος ζωμοῦ ε ἐπὶ τὸ ἱμάτιον ἅ Μ 

Ο λον ἐσωκαῖρ κυαφῶ μνοϑῦμ. γυπίει τῷ ᾧ αλννονπὶ τὰ Ἱμάτια. 



ὋΣ φοφεΐνους 

Ὑ οἰξονι ὡς: ἰαὺ δῦ τριβὸ Τορδὴ δὲ λλοῦμαν αὐα λαβοῦ Τιβωμικῶς : 
νικῶς, ὁπ Τρ ων,ον τε Φι. ἕπεντα παῖ δεχρλφυτον καὲ πρέφαν 
στρ! ἀμένῳ τοὺ ἀϑενήσαντι: 

ἐαν δὲ ἐλῥοντίρϑαν ὡς πρὶ ὁ9᾽ οὐ τοσίμε νῦν εἰ“πϑῦπν! ξαι βούλετοωι; 

πε γιρομ: Φντενᾷν. γα Βδε ἐχαῤα λαιδοῦνταμδὴ λαδὼμ καὺ μ᾽ κά κε» 

Αποπνίξαι. διαὶ καῦμα Φ ΟἹου ΤΙ οὁ καικὸρμ 72 ΙΥἢ προσ “πάν τῶν ϑεών δι 
ἀπὸ τὴς, καυνάκης. ν ἘΡΡῸ 

ν τὐχιούνὰ .} καινὸν πεὶρν . Β δε. οι αδιὸ κρλοῦσί περοίδὶ οἱδἧ, κούυν οἰκὴν 

παύροναν. οὑπεὶ καμινὸν ἥνα ΘῈ ἕῳ δὲ σισύρανῳό μεν ϑυ μα τίδορ» 
λαμβανο μιίπιον. Βδῳ. ἸΚοὐθαϊμιάτ' ἐς σάρδιεισ δ» οὐκ ἐλήλυθας. ̓ 

Οἱ ἣ καυνάκίω. τοίκε ξαρ Ε γνὼρ 2 αν, νιἰσὶ οὐχί ἐ παν σα ἐσιφιυἐγὼ; 
βαρικὸν θνοὼ φ᾽ ΜΝ 

Ἑρ δὲ σισύραι. σισύραινάταε οὐ Μὰ τὸν δ᾽ οὐτοὶ " μυγ᾽ εἰ τοὺρ δκ γέμοοι. 
ὃ μαλλωὰρ αὐὰ βεόπαν. βοικκίνον Μο [λεσοῦ μορυλρυ σε σγιμο} 
ἴςι δὲ ἡ ἀποδέρματοσ' συῤ Βδε: ὀυκνάλλ᾽ ψ ἐκ ὀατάμοισι ταῦ! ὑφαίψετοιν 

ϑυ ὶ 

ῥατ]ομλῥνχλαν᾽ τ ΦρῈρ ἐκ βαιχοίμοισι γύττωτοι κρόκης γϑλιξ; ͵ τιδαὴ ἀπ δόμου τῆς ἔπσου- 

ϑοωρπίδο;, φυλῆς ἀπ ϑυμκοῖ ΒδῸΓ ὅϑι ν ὦ ̓καίθ΄. εἐλλὰ “τοῦ “τὸ τοῖσί ἐθαρ βαροισ'. 

Σ ἵρωοσ. μόποτε ὴ γρα, Ὑφαΐνετωι Ῥρλλοὺς δυκηχών αὐσ'. οἰ “τ εἕστοι δ 
πἼ Δονϑυμοντῖδα. Εἰς σίρ ἐρίων ταλοϑ τῶν και τοι πη κεαδδωσ: 

δεισ' ὦ εἰς σούρφεισ' α ἐπωλῷ 

τὸ πὰ σἰρσιϊιὰ ἱμάτια. σἰρ Ουκοῦν ἐριώλίωυ δῶτ᾽ ὁ ὑχὴν τοῦ τὴρ καλέίνν. 
σφ’ ἡ αὐλι; λνόγασ' ὑπὸ Δικαιότε ῥόμγ ἢ καυνείκίω. ΘΉΡΕΙΗΙ γοεϑύς 

πέρσοισ'. αὐαγακαίωσ οὗ Καὶ οἧϑη: ἐμιπιρρ μϑμονιφι ἐέμοι δεῖ λοδόο, 
πϑοικὰ ἐφόρου. Οὐτοῖ 

νι γουταρ. ἀκῖλϑον εἰς σείρ Οφϑερμὸν ἡμέ ρεὲ τίμουκατήρυγνο., 

λεσ. μορύχου σἱγμιατι. Βδοθυκ αὐαρα λει; «Διο δὲ οὐκ ἔγωγ ̓χγνῶ ὡ ᾿γιϑὲ 
μόρυχοσ' ὠχεὺσ' σύύγμιατι Ει πε β ἡρεύγκι, κρίδανονμ᾽ ἐμηπήρατι ̓ 
δὲ δ᾽ μαλλωτῶι σις δὲ ε Βδεφέρε ἀλλ ἐγώσε πιριδαλὼ κσύδι οὖν 191 
γέντο ὡς τρυφερὸσ -σλεῖο 

ν᾿" θάλπει χρῶ μμος. Α͂λὴ ΦιιΚα τοῦδ γεν τοι οἷ κριάγραν 'Β δενγχρν, Ἴ! Σ ὅῳ, 

λυσ ἣρ περὶ Ῥυφῆςἔατον Φι" ἵν ἐξέλνσιμ, πρὶν δεῤῥνηκέμαι.» κἧς 
δακῦντων ὁμόρυλοσ. σαῖς: ΒδΑγενυν, οἱ ποδιύου τα σατο ρσους ἐμβασχσ.- 
πλατ λἐπὰ πρῦλίαι ἴσως; 

εδώ ἐκόμνου ππυχέν σαίπιατι χε μϑβου. εἐκθάταρα δὲ͵ πόλισ' πιρσῶν. οἰερόϊιν δὲ ἐοδοίνῃ κοὺ κρὸ- 

κυφαντος. ὅτι διὰ ρον ὑφαίψεποω. Χόλιβεγόλι λι ΗΝ Ρ̓ τὸ βοὺσ' ὀντέρον μαμωνν. δ“ 

ὅδιν ἐκ. κρόκης μαμιός. Αδλωσ: πὼς εἐξολῶς 5 ε κρύκωμ θκαζᾳ γχέλικι “ἌἜοντο δὲ »αὐῤπεμίσωρο' 

λέγε, πὸς ἐπὶ τῆσ' κοιλίας λεγορδμαφ γολάδας, ϑύφρορι οσ' ἢ, ἃ ̓ ς Σ ᾧπιρακαραῦτι. ἀλλὰ κὰν 

σιν τῷ τῷ λίπε! κῷ »»ὶς ὑμέσιν ἑοιώλιω. ἐρίων ἀπώλειαν “πο τὸ ω ἰριααὐαλῶσται. Κατήσ 

φυγὰ «καπέπνθυσεν. υὡσ ἐπὶ Μεῦα Σ Ῥοφιν ς ἐρϑοιρλϑβον. Διεῤῥυνκένε. “Ὁ ἣν συμπεσέιν 

ἀπὸ τῆς 7] ἔσεωσ' πὰ ἰμρίαμου. ἐμβάδας τὸ δηκαςικὰ ὑποδόματοω. 

Ὑὰσ 



--
' νὟ "Ἢ Σ 

᾿ 

Σφηΐεεςο, 

ἐ τάς δὲ αὖ ὑσὶ ἐγέδυϑε τῶσ' λακωνεκασ: 

Σ: Εγὼ ὟΝ αὐ τλαδεν ὑπποδεύσοιαϑορΆ ποτι . 

Ἐχ' ρῶν ἩΦᾺ ̓ἀμ δρῶν δυημενῖ καῆύ ὑμιρετοῦ, 

Βδ ἔνϑες ,δτ ὦ "τῶν μα ταρσων ̓ἰῤξωμένως" 

Ες τὴν λακωμικὴν αὐόσοις: Φινάδυκέις γέμα: 

ἐς τὴν τῦλι μί ὧν ὠπποβι βεάφων “τὸν Ἡρ δι» 

Βδυφέρε νὴ Ὕ Ἐν ὑτε ρον τ. μηδαμῶς οὔ ρνγέπες 

Π αϑυ,μιισολαίκων αὐγῦ ̓ςῇν ες τ Ὁ δακ]ύλων 

Βδι: Ουκἔσ πο ρκ ταῦτ᾽ αὐγοῷ Φιικακοδούμ ἐγὼ 

ὅστις ἐπὶ γήρᾳ λέμετλον ἀδὰν λήψομοω 

Βδο Ανυσόντρβ ̓ ὑηρδευ σοί μϑιμος,Εὐπτα “πλουσίω δ. 

Ωδ προθο ᾿Ὶ ἐς, σρυφερόμτι, διασοιλοικῶνι σον» 

Φ ἶδου. ϑεώ τὸ χμικυνοὶ σε ψομ δ' δτῳ 

Μαλι' ̓ἤομεσς γίρ! βυΐδεσιν ὟΝ πλουσίωμ. 

Βδι' ὀτῳ,δοϑεῆ ψεσικὀροδον ἡμῶωιεσμέμ ῳ- 

Φι Καὶ μὴν προϑυμδ μουεέσοαυν λοπρωκ τᾶν . 

ΒλεΑγενυνἐπιρήσε λόγους σεμνοῦὺσ' ἈΕΓΕ - 

Αγ διρώμ “ποὺ ροντῶρ πολυμαϑὼν πιο ὁ δεξ ὧν» 

“Ἢ ἐς λακωμιιῖς. ανοῇρξια ὑαϑήμα 

ποι ἢ ἀςεῖ οτερα:ὡς αὐτὸς Αθισεζροίνε; 

«ῳϑεσμιοφοριαζούσοις. “πον Τὸ Ω σπέοσ' -. 

“πῦν χλαῖνα. ρν Ὁ λακωνιδια. δὴ μὰ 

ΔατῚ ἰὼν ἀφρσε! ) εὐὐστοὶς ὡς ἐδθ Ῥῦν: ἀ 

ϑηνοίλοις δ» λαίοεσθκεμον ων. (Ὰ5 ὑ 

ματα δ δέ ὑρμαυτοῖ τινα Ἰχυρὰ κὰ 

ν σκληρὰ, ἀρ τοὶσ' σαιμόκλίοις καὰ 

ἀλλοισ ὑσρδύ μασιν ὑποδάλλεται. 

ἔνε ὄρος δ αδωσν ἐσ λαίκωνι 

μιὼ αὐύσεις. ρυπεριπεύτει ἐῤῥολόψως 

εὐθὲς αὐην το ὑἱ αὐδυσουιὲ ἅμα ἀϑδπρ 

Ρ̓ ὑοήδεμα: ἅμα ἢ πρὸσ πίω χύροι. 

ἙΪσ τίὼ πολεμίαν. ὁ μϑὸ ὅπ Τὴν 

λακωνηκω ἐμξάδε. ὁδὲ, ὑπινθησε 

λέγον αὐτὸν πίωυ χύραν. Χ μετά 

ὅτι κυρίως γῦ, ὁ ὧπδ “το ἰύγονσ' 

ἐπὶ Ῥ  δακπύλων βαῦμα :λέγται δὲ 
[6] μέροσ πὶ ΤΩ) σοὺς, περὶ ὃ " ΡΥ “ποῖθος 

ρισ Τί λέμοτλον οὐ λέγουσιᾳ οδικιῦσ. 

-“σληθωτι [ῶσ' δὲ» λἰμιωπλαι πωρῦπὶ 

νοίαν δὲ, αὐτὶ τὸ ὁπεὶρ ἀγαθὸν, ὁδὲν 

Ἀηγο μια ὁςτισ πὸ δ Ῥ' Ἀρόντων οὐ 

Φι γὼ αν Βϑε.τὶ δῶτ' αὴ λέϑις Φινρλλὲστσανν λεγο μαι. Διασαλαίωώνι.. «ὧρρών 

Πρῶγν μϑιὡς ἡλαιμ! ολοῦσ' ̓ ἐσερδε πο: 

ἔπενταδι ὡς κουρϑοπίωμ τί μυτίρα. 

ϑοτιϊε αὶ ΓΙ ϑρύφϑατι οἰὴ, δγ α«στόλα- 

κιὼν σον ἀπὸ σαλάίκωμος μαλακοῦ 

τῶ αὐτολνίιου ῬΡΝΝΝ ὃς 

Αλλοσ. ἀοιίεςρ Ἵ ἰ μφαΐνε ϑοω - ἐγόμα τι Ὁ σιωλακωνϑϑεοϑε τουπέσιν σκλόὐφρ ὃν προιατὸν. ἴηι 

σ' μϑν, διαλνκυνισον.ἐ ἐν " τὸ Ὁ αρτεμισδρου σμνοιγοΓ. δὲ ολαίμενισεμ. ἀὐτίαι ἡ τῷ λεξοόζου, ἡ ἣ 

σιιυνθεμα ̓Αἰποτεϑῇὴ δι περεήντοιι ὑπο γῖν. ὁ δὲ μὰ ἐλε δία σοι τὰ ΝΣ διαλαννισιν, ποίλρι αν αν λέγοιτο 

ἀπ λύκον πιψταίθλου. φαίνυται γέρτις! κρὼ μαλακώπερος Ἀϑεῶς ἀμογψίασ. ἐμὰ ϑανοῦσιν ἰδ 

τίς μὰ ὶ καταξῶ δ. οἱ μὸν αὐταθλον αὐτὸν Αύκωνα. ὁμιοιος σε ὶ Δ περί ρμὶππτῳ, το τς δεμ 

οι; ὕσερον δὲ αὐτὴν ε. σγατμήν. ῶ κασι λξάφουσειν αἰδὸν (Δ σεσουλιυϊεισμάψίων. ΑἌλως ἀρῥῶ 

κὼ μαλαϊκῶς σουυπὸν δγακ ἵνησον. ἀτρτινθσ' σκλάμωνος Ῥυφελοῦ. τινὲσ ἢ ὴ σαλὰκ υνίσοοι Φασὶ, δ » 

προκτὸα αἰρφῶσ κυμῆσοαι σολον δὲ καλῶται Ω Φαῦλορ πὰ διε ῥῥνικόσ. τω ϑυϑῇῃ νι. ἀ- 

προρλόγψς “παίζᾳ. κοὼ τοῦτο Ὅσδ᾽' σοι λακον σοὶ ὅμοιον. ,- πρὸσ ἂν ἡχοῦτί ρα ἀμό όρφως ἡμφ ) ἐσμέ 

γὸν τίω καυναϊείω ο ανα ρμόςως, Δ σι ὀροδὸν οι δυϑιὴν, »αὐαρμοςον εἰς θὲ ρασπείαν. «δοϑιὴν ἐφὺ 

μὰ ; Φλυκταύρν ἐ ἰοικύσ. Σαυλοπρ οἰωτιαῦ. σαλϑᾳᾷ ν “ὃν προκ ἦν. στιν λὴ ἢ Υ̓ ἰῦφον. Πρώτιν 

μϑν,ὐσ ὑλαμία. «ὅτι "κ ὅστμ τίω λαμίαν ὑηρτίϑε τοι »διδὴ Χ' κ᾿ Ἴτο δὲ ἐνμύϑῳ λέγται. 

Κα οϑοταίων. ΔΊ» αῷχο ὁ μινθ 5. δὺ μιὸς δ κουρδυπαίων ιιτητέρς αδωμτ κωμῳ Δὥτωμμλλάγκυλὶα 



Σ φῆκεσ., 

ον, ἐπὸ τῷ τιὼ ἐὔμα ᾿δα- Μέμοιγεμιν ἴϑου φἰλλα ὲ δ αἰθρωνσίνωμν. τνο ἢ 
τιθέναι λέει ἔτυ ν. 

Μὺσ ιοὶ γυλῇ. πρὸς τίω σοινὴ δι τον λέγο ϑῳ μοΐλισοι τοὺς καυτοιμει οἵψο. 

θφανῦτι μέδϑον προέτα ον Φ;. ἐγ ὁ δατοΐίμυν τῶν γυσοίυν καπϑικί αν» ᾿ 

ὅτως. εδιον ἰώ ρων φυγρειῦς ἑκέν ομ,ὡσ' οὑχωνπὸ τὴν μῦσ' "σὰ πελᾷ . 

᾿ τολώτων ἐν φεμίόρῳ ἰὦ καὶ αι, (ὦ σικαυλοκ ἀπορόδευτε ϑε ογϑδης ἵφν: 
οὕτω “ποῦς μᾶλλον δὲ με 

ρακίσκος. “πύτωι σαν Τῷ κοπρολδρῳ μα ταῖῦντοι ἐς ἌοιδΟρ οὐκῶν 06’ 

ἐραποὶ ππίνν πολλοὶ Μύς κὸ τοὐλεῖς μελλήσ λέγειν ἐν οὐδ ορ εἶ σιν . 

λλλως, αῤχ μύθου. τοῦτο ΦιΠοί ὅς Πνασ δὲ χὰ λέγειν. Βδεομελρελυπρεπτεῖσ » 
πρὺς κάτοι μίαν ὀρεμέ ὡς ξιωεϑεοῦρφσ μφϊροκ λέϊησὴ «Δειϑίνει , 
νὸν βδελυκλίωνι ἐὸν 

ἀλη δῶ μυϑοιρίωμ αὐ- Φι Ἐγώ, δὲ τιϑεὼ ὑρηζαι “ποτ ̓οὐδομον. 
δΡ λέγον. Θεογβϑασ. ὅτι ΓΛὴν ἐφ ππρέρορυὸ τον" τοὶ δύ᾽ ὀβολὼ Φέρωψ: 

ϑεοδύησ οὗηῃσ' “ἴθι ὃ ὁάχιρ. Βδε. Αλλ οὖν λέτειν χρύσ' εἰς ἐμοῖχι το ουὐ ἼΠκοα. 
γϑύς. ὃν κὐὰ ἐπὶ “πὶ με) 

; 

λα ἀπο-ποῦροιᾶν κωμῳδον ἘφΦουδίων πρεγκρατιον, εἰ σικὠγδα κα λοῦσ' 

σ'μ- Τῳ “κοπρολόγφ. Ἧὰ Η δὰ γέρων ὧν ὡ ́“σολι ὃς ἔχων δέτοι, 

γαλοφνὴς γουὴ ὧν “ἕἀἀ τ Γ λῤνραι βα βυτώτημ δι λίρας. λαλδνεστι ῶ 
λαζῶν, ππερμτέϊτο ὦσι μι- Θώρακ᾽ ἐθιτον “ποῦῦς “τοῦ ̓οὐδὲρ λέλαισ'. 

 κρὰ ποιῦται ακ οὗσοιι 

Ω, ξωυθεώρᾳ. "ἐμφαίνει μὰ Γωσό' ν μια; χίσοστο “σὰ γκροίτι ον ϑωρακῖ ἔγωγ: 

ὡσ “περὶ Ῥοναίων τιγῶν Βδῖ: ὄντως δυηγεῖ ὅκα νομίζουσ' οἷσοφοί, 

νὰ λαμπρῶν αὐδροκλέ Αλλ ζτερον ἐσίμοι πορ αὐοϊράσι ξένοις. 
αἰ δενὶ βεδίμασιισιμ ̓ φυδρμ τ νων, σεοχοῦ, πο! ον αἢ λέξω; δος εἶσ. 
φιὰ δοῦλον κοὺ “7 ὠχὸν, 

ἑπαιρικύτο αὐτὸρ" "τηλεκλείδεσ, δὲ κοὦ Φ ραφτῖδισ βαλλαντιοτὸ μορ' δὴ δἰυλφϑέψισ, ὁ ἐπεὶ “μέλᾳ- 

ἰᾳ “νωθιμώποι τοῦ ἅσεροσ δὲ ῬυναοσῚ Η ἢ λαμπρὸσ' κλοϑέρησ' οὐ πάρν. "δέον δὲ εἰ ἐνπεὶν βύξι 

φδν ἐπίσαμα ὀνόμαι τοι, ηούγρυσ ἔ σὰν ἡνα αὐτοὺς βιθοι ». Πλὴν ἐς πὶ β΄. αὐτὶ “τῶ μι ὅχωοηὸς ἂν 

ϑρατιώτης: δ ̓  δ ἄζον. σἰνρονπίλισ' " ἡ “ἤϑοιμία. ον δὲ ΩΝ ῳ, ψυχεὺρ μϑν ὑσὸ Ρ' «καλαὶ δὲ γιρείικας 

0) ΧΩ τόσ: .οὴ, ΧΡΊ πειό) ὀρήθϑοι κομυκν. Δυδθολὼ φέρων. αὐτὶ "Τοῦ » μιδϑοζορῶν τοσοὶ 

χουν. ἡκρίοισ δέ θεω ρούτις τοὺς δνουβολουδ ἀγᾶλον. ἀσκῶνδωκα λῶς. Χ, δὶ περὶ τῷ ς ὑρουδω 

γος ὡσ' ἀληθῶς ἱ σορέϑ καπευ παένοι δὲ φαίνοντοι "οὔτοι παι γε ραπιαςοιὶ ἐπὶ ̓πτοῦ! δῦ ἱἱ ὁ. ῥάσκαν- : 

δας, Ο σβαῦτον τῶ ὀρόμα τεσ ἐμὴ ἄρα Ο ὁ ἐρουδίίων. ἐσὶν ὃ οὐ ποῖσ' ὀλυμσιασι Φερὸ μή ἐρπσγων 

μεμινάλιοσ'. Θωώρακἕλωρ. ὁν- πολεμικὸν ὀὐθησε χιτῶνα “τῷ Θδὲλνκλ ἐωμοσ' Ω οἴϑοσ' ἀπόντεσ. 

ϑω ραξ δ. ὁ «ἔϑος δηλοῖ ππρρὰ ϑϑορ ὡρῶν, τον πέσε Φυλοτ4ν ὁ δγανοντικὸν, ἡ ὁ ὕζιν ἐν ἡ μῖν. 
θέον. ὅθεν ὸ Ῥ θωρηζαιϑοιι ὦ ὡσ’ ον ἀχωρυδῦσιν ὄρινται, ου ἡ μδνον τ Ἣ ὁ κα ϑοτσὰ μθῆίψει, ἀλλὰ κοῦ Ὁ μον ΜΆ 

εὔηνοα σημοίένει,δγ ἃ ΌΣ ϑρμαίνειν ὩὉ σἩθοσ' δ.  ἀξοροθώρνιιασ' τυὺσ' ἀκρομεϑυσοιδ ἐκείλου “φησὶν εἰμ 

πῶς αν δ μα χισοιηρ ϑπϑμε ράτι 1 καθωτσλισμένος ἐπειδενόμος ἰ τὸ γυμναςοὶς γυμνὸς εἰς ὸν ἀχϑνα 

ἀσέρχεοϑρα. Παρανόϊράσι 3ομοισ, ἔθος ὲ ἐπὶ ζένωρ ἰκῳυχξοϑς Σεαυχῖοῦ αὐγὸς σε αὐτῷ ιεσον  σῶ 

ἐρρχισίῳγοσ' 



---"
. : 

2 ὁ 

Ε- 

ΕὝ ΚΙ 

Φι- κεν ἐκόν ̓αὐδρειό του τόνε πὶ ἐμῶν, 

Σ φῆκεσ' 

Ἐπ) ΡΝ "τοῦ ἔργον αρόρι κα τονγον. ΟΝ πῶ ρἦοῦ. δ. ϑολυκὰ 
᾿ς ἐπὶ δ ἀμπέλων ἡ χάραξ. 

ἀλληαῖς δὲ, ἐσσὶ μὰ πρὸς “ψϑ 
ὁτ' ὑρπεσίωνος Ἢ τὰς χίραι κοίς ὑφφλόμίω. λιορκὶ αν. χίραξ δ βιὸ λυ- 

Β δᾳ- Δ πολδσμιενπρί " χί ῥὰ ἐῶν εἰ ὠσὶ καηροι τ “Τὸν ξύλον ὦ προ: δεσμοῦ σὴν 

ἐδώκαθες ποτ ὅλα γῶν, Ῥ λεὶ μυπρίδα: 
ἀμπελονῶνα μὰ, δ δρανέμων 

συν Ύρ "δ. ἐδώκωνές ττ ̓ἀσ' 
Εόραμες, δἰννρῶν ὁέμεανικώτουτομ: σεαυπὸν λα μιποιδοαβρομισεινς 

Φιξγῷ διοτοίμιω μ᾽ νεαρικώται τον . τα. Ὁ] ΚΡ ο.ἠγονίφοντο πρὸ 
{κἢν 

ὦτι ηὸμ δρομκαφάσλομιῶν, βού τοιίσ' ΟΝ “τῶι λαμιτιύσσ᾽ ελόνπες ὧν ν Ὧρ᾽ 

ΒδΟ Πα αὐα Σ δῳυρὶ κατοῦελιν εἰσ, πρὸς μούϑανε» 

ΚΕΡΝΗΒΝῸΣ φανερὸν ἐκ ΞΡ εἰσ' 

βαφάχου. Φαύλλον. ἄρηται 
εροβρὰ ; ᾿ “περὶ φαύλλουο, ἄἀχι ρνᾷυσιν, ,δ 

Ξυμτϑτηεθς Εἰνουὶ δ εὐνν ουσήά ΞΖκῦς: ξὕπιισ δὲ ἁλικ!ασ' σρομαι δνέ 

ἕτλον δνώκων "λοιδορίας, ήέφοιν διυόιν- 

ΦιΠώ; ὅν κατωκλίνωφροζφ᾽ οὐ υσοῖς.Β, δᾳ- θανμονν ὡς ὃσ' ἰφιλιξς ,Εἶλον δγεϊκωρ αὐ 

Φιιῷδὲκε λδφσ' κατοκλι ϑῆνου; Φρμηδο μὼς 
ττ ἀστᾷιν ὅτι ορήκηστο δρόμῳ. 

πάλιν περι δγκης φησί δρομεὺς 
Φ, ΤΡ δυο. Βδωτὰ γϑραιτ' ἔκ τετνενκοὺ γυμμοισγκεὶ ς ἃ αισοσ ὁ φάνδλοσ. βννουσι 

Φ, '"Πρὺς "τῶν ϑεῶν ἐν στον ἐς ωμεϑας 

Υ γρὸν χὑτλασον σεαυηδνόν τοῖς «ρώμιασίμ" αδικὸς δὲ κοινονεθε σι Ωἰσῖκε 

ἕπε»τ' ἐπα νεσύν γῇ "Ῥ χαλκω μοί τωρ . λϑδίφσ. φαίνεται. ὅτι πρὸσ' Ὅρ᾽ 
πόματι ἔχων τῶ λένατα ἱκατεσ 

ὁροφίω ϑέοισσια κε ρεκ ἰδοὺ λῆς θούμιασον» πὰς γυμνατιίῶσ' δὲ πειλεῖω 

γδῶρ καὶ τοὶ λειρδρυτοὶσ Ξώσεζας εἰ Εἰδ φέρον Ξρικῶσ. ύτλασω δὲ δγάχυσιν 

Δφ4 νοῦ μεμιοέ πόρεν! [μεθ ἡδῳ"ασέν δὸ μϑρ. πεαυὴν ὑγρῦσ ἄλφψαι χυιπλάν 
ζφν δὲ ὁ μιγψύνοι κὺ γα λέν. 

᾿ δ τ το ἔτι ͵ : χὐτλα δὲκυρίωσ τ ὀύγρϑ ἐπι ὰ 
Βδν,Α Ὑλητρῖς ψεφυσησω. οἰδὰ συμπ τοῦ τὼ ὑλνῳσῖ ἐμνλ λον εν ζω εν 

Εἰσὶν “οσφανονι ἘΡΜΗ ἀλθψαῶς. »δυλύπρλ ὰ ὑδρέλε. 

Ξ ἐνοσ' ηὴς ἑπεροσ' πρὸν κεφαλῖί ἐἐκέσερο.  ὠἘπαίνεοίρτι ΑΡ χλκωμά-- 
“τῶν ὅτι οἱ οᾧ συμποσίοις αὐακώ 

οΤούγις ξωὼν, το σκόλι᾽ ὅσσ᾽ δεξἠκαλὼώς υαϑφοι πρὸ το σκηρῆνμι πὰ 
βρώματα. «ὐπυιρῖσι τὰ ἃ ἐν πῇ οἰκίᾳ σκϑύᾳ κα. τίω οἰκείαν. τὰκ “πὸ ὠπῇ αὐλῇ. γσὺρ κασοὶ  ᾺΝ 

" ρὺσ. "λόπει Ὑ οὐδ τη σοι οὕ τωσ' δὲ ἔθοσ' λίγ. ὑσωρ Ἰεῤονζν χείροσ' πρὸ “τ σοι χρῆμ ἧἰὼ τράπι 
φαν. Μετοι ἐ δὲ τὸ ὸ Ἃ ὠπνῖσε, ἀσπον! ψειοϑς δῶ “τά!. Ἐγύσνιονς ἐσιώμεεϑοι. ὅτι ὄρντωι ἐδ ποὶ ἐν 
συμπϑσίῳ. ἢ μὸν γγνδιώφῦ ὍνΗ βὸν φισιν ἕω Σ κέναι. Αἰμείςεροσις ἀχεὶ ν αὐ ὺ Ρ' τὸν ἀκέσε ρῶν, ξομον 
κωμῳδοῦσιϑρ Ῥαπκῶρ ὃ ὃς ἐκαλέντο συίκοσ'. ̓ϑεόπομπόσ' πισαβϑῥω. οὐ  ἰμοιὴὰ ξένον. αὐὰ μυσῦμ. μα 
ὃ μύσιορ ἀἰϊιέσερον αὐαπέπεικον ἀπκολουβᾶιν: ὁμοίωσ'. μ, » πολῖται δφά πτίφῳ τίς πολί τησ' Αἰεὶ 
“πλιὼ ὁ ἀρσίκας δ μινσϑσ. Ωῷ ἀαῳ! '- μόθον. Τὰ σπόλιὕππως μὴξ καλῶς. α ἐρχάῖϊον ἐϑυκὲ ἐστωμί 
νους ἄλων. ἀἰκολούθωσ' Ἂ πρῶτον ὁ παύσαιτο Φὰρ ὡδίσι κρὸ ὃ διβαῦ χοσ' δάφνίωκ "μνρ ἐῥινίω 
κασίχων,λδε σιμων! δον ἢ σησιλόρα μέλι ἀχειεδίρελε: Θμετὸὶ πῶτω ὦ ὁ ἐβούλεηο, ἐδήδον οὐ οὐχὸς ̓  
πίϑις ἀπίντει. κὺ ὑλελθοῦ δεξί μος γα τὸ πρῶτον τα ἱ ἑξῆς κἀκᾶϑροσ' ἐπεδγ δου πτίλιν ὦ ἐθᾳ 

᾿ μὴ δα ὁ ποῦν ιτοις ὑ( ἀπροιδοϊνή τως ἄλιν νὴ " λέγειν τὸὶ μέλ», τς ολιά “δρῶ διὰ “τίω δυσιιϑ 
λίαν. Αλλωσιδπως “πιώραδύξη.ἐν κύκλῳ ἥγπιιδιὰ πὸ σκολιὰ ἃ ἐσι στο ρῦν το φοκέ. 



Αρισοφαύουσ: 

ὧν οὐδείςα ϑαϊερίωγ ὡσ' ὡς ΦιιΑλυϑε, εἰς οὐδε! [σγεδνσοιθίωνϑεδέξετον 
σα τίω ἑαυτὸν αϑασεμι -- καῤ τιμβηρπανναβε ΒΔ Ἐγὼ εἰσομον καὶ δὰ ΧΩ ὑγὼκ κλέωρ͵ 
ματορηξὶ κ γὰν “' ἠλονοα Αἰδτο δὲ πρώτοσ ἀρμιϑν [ου δέξᾳ δὲ σύ» 

νόμουσ, πρῶ σοι οὐντοῖ-: Ουδεὶ ς “πώτοτὶ αὐὲ ρ ἐγίνετ᾽ ἀϑημαῖος 
8εισ. μία ἐντρ ἄϑαλὶῳ ὧν ; ΦρΟυλρύτωε πανοῦρεος κλέης. 
σπροεισήϊι 4 μυγοιελῖσι ἐπί ΒδυΤ' λ 

ρα δὲ τ πιόγέωμ ὧν. προά ᾿ ον τὶ σὺ ορείσει; πββ ἀμ λιν δβοώμϑμος: 

εἥκει Ἄνκοῦργοξ' πρὶ τα δὲ Φήσε, Ὁ ἐξολόνσε “οὖ δαφϑερέμ. 

Δ Δακοίον μ προέτί- Καὶ τῆρδ τὴς γϑοίξελᾷνφι γὼ δέγε. 
πὰς τονε Ἑαύγ ἀπέλλι, νὴ δέ ᾽ ὃ ἐγέραν ἀσομαι» 
να φαὸ γῆσ ἠδρδγανώμαν ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ,1Δ', 

πα, τίω ἀρχὸρ λύκου. δῦ Χυῷ Ῥϑρωφ οὗτος ὁ μαυνόμϑρον ηὃ μδλμικραος 
ναι. αἱ δὲ, τίω περὶ “ὁ Αναηρέψφο 7) “τον πολι ει ἔλα το ξοημῖσ 
συ" αοϊδλαυτιδὶ, τίω πὸ 
με νσῳ δὲ, τίω με’ Τίδίὸ ὅταν ϑέωρόσ' Γ δ ποσῶν Ζεοἱ πρκεί μδροσο, 

ΟΡ Οὐχῦτω οὐδ κὶ ἃ δεικλέωμος Ἀαξομδῳ σ᾽ “τῆς δεξιὰ ας» 

νβρι ποτοῦ ἀπιν, ὡς δα ΑΔμάγυ λύΓ ὦ 'τρῷρε μαϑῶν, Ῥὺντ ἀγϑὸν Ιλ. 
χέμθαὐῥνηξιτἐϑ τάξιν 

Ἰὰσκύλια λείνταν. σδὲνὴ τοῦ τοπρὸ; ῥίζῃ τοσκολί παῤ. “ὸν δνθερ λι ἔγεντο ἰυλέωνα εὐν ὥ. 

Ανιροφοῦτο ὃ ὁ μιίνομϑρος. Ὡς ρὰ τὰ ὶ αλίκαίου. ἀνησεν οὔ τοσ’ κὦ μωιό δι; ν μέγα κράφ. τοίλρ 

σρίγοσ τίω πόλιν. ἀδὲ, ἐχυταιβοππῆσ. αὐτὴ το; μέγα κράσοσ, οὕ τωσ' αὐολῶς. Αὐναφύψεις «"« 

τρέψ4ς ταχίωσ' τίὼ πόλι Ρ' ὅτις πρὸ; »ῦτο ῥέπει. ἐκ μὰ ἀλκαΐου δὲ σπώρῳ δέι ἐς ἰυλίωνα ὡσ' 

μαινόμενον. Αὐλμοῃν Λλόλϑν: κοὺ τον το ἀρ χὰ σκολίου. «ξῖ: οἰ. ἣν δειλῶν ἀπίλον “οἷς 

ὅτι δειλῶν δλ΄γοι χάρισ. κοὺ ο πιλευρ πῆς. ὁ μϑν, δὲν ἀσμήτον λόγο πρὸς μυρῥινίων. εδδὲ, αὖτ 

τὸν "νάγριαξ «Ψ αὐ μούνου μϑλος: ἁρμόδιον δὲ «τοῖς ΠΝ ϑυνμκέμοισι κδὰ κὸν ἄσλμαηον ἀμάγι 

γραφιὼ “-ὸὰ ραθεϊσ' κρατίνου ἐπλειρόνων. μλάτα γὐρασ' κα ἄδειν. ὅταν ἀσλμά του μέλοσ' αὐλῇ. ἀσνλ 

Δλίνιοσ' δὲ ὃ χάριδος ὡσ αὐτεμι "σὰ ρὴσ Φνοι, “περὶ ἐᾷν Τῆς ἰυλειτιγόρας τῆσ' ποινίασ ὃ ὅτι ὡσ' ὦ 

δρωγύμϑμον αἰαιίγραφε κλφτοιγόραν. εἰὐσὺς δὲ Φυσι φαινόδημον λέγφν. ὅτι φυχισ' ἐμφέρων 
ἄσλμντοσ, ἦλθε πρὸ; ϑησέα, ἊΝ ἀλα ιδοῦ (Δ ἱπππιισουνεώτω τον “ποῶσικ. κοὺ κατριεῖθα “πὰ " αὖ 

τὺ «τί Υ αὐ Σ χὺ ρᾷ εἰς ὃν ἄσκολί. τινὸς δίφασιν ὡσ' ἀλκάριδος ὑπεραπϑανύσες ἀσιμάγου τα αὖ 

δρὸς αὐτῆσ σκολιὰ (Δασενϑήρι πρὸς αὐτὸν Ἰδονηρ μελη μέχρις αὃ ἡ ἡ μόρν αὐίπεμιψεν ἀλκηιν ὃς 

δον αίδις ἁσλῃμαλᾳσοῖμῃ ̓  ἐραπλῖρν «δι κεήαρλρσ' ὃς οὐ τῷ περὶ μιόσικῶν ἀγώνων ὅτι Ῥια δῶν ἰῷ 

φῶ. “Ὁ μὰ ὦ πάρτων ἐδ ῇ καϑὲνακ ἰζσ. ΚΣ δῦ Ῥ σιυυτοπεΐτον ὁ ὡς ἔγυχε ὑὰῳ ἢ, τξ45 Ν δἰκα 

Δλέξαϑρι δὰτίωπίξιν σκολιόν, ὡς ἀζριτόξενον ῶ φύδλις ὃ μιϑσικὸς ὁπιοντοῖσ' “"ἴμοις “περὶ μίαν 

βάπιζαν “"ο)δλὰς ἰλίνασ' τιϑέννγεσ' νῆα μέρος ἑξῆς μυρρὶν νοῖς ἔοντίσῇ τδὸν τνομας ἡ ἐ ἐρωτικ ἀ σι 

Ὑναν “ἡ ) περίοδοσ' σκολιοὶ ἐλθε» διὰ τίω ϑέσιν 5Ρ 55 αλινῶν. οἱ δὲ φαλήνι ὡσ ἴϑοσ ἂν ὃν μὴ )διυα μή 

οὐ τοὶ ὸΣ συμ-ποοΐοισ ἄ σοι , δάφνην μιλῶνα ἢ ἢ μυῤῥίνησ λαβόντα πρὸσ' γῦτορ ἄδειρ. ᾧι 0! δέφαριν 

ὡς αἰγῦ Ὁ ονανῖς προσηορόίϑησα στιολι οὶ “πὰ ὁ ἐἄροιϊνια μιέλη. ἀτσλὰ ὡΣ αὐτοὶ ἐχεὴν ἀνε! οὔκ ολι 

ὡς ἤρα ίην ἀδὲ μη ἀκ δα ἡ Ἴ2 ὅ»» “πὰ ὰ δύσφημα ἐσὶνβοὐφυμόπερον με ἔλαμβαρῶ 3 ὁ μλντομτο 

λιν. αὐ δ᾽ τι ὅκα 5 ἐβῃσ ἡλυ ρα γς συμιποτοισ' (δ᾽ δοηρ,αὐ οὐκ ἡλὰς, δὰ ᾽ν σκόλιαν τὴσ' λύρας 

σεριφοραὶ, σκολιά ἐ ἐλέγιτι. Ἴρου 



Σ φίκεσ.. 

Τότῳ τῇ λέξι σικόλιομ"ϑι ἀδνκὸς ὁ ἐγὼ 

ουκ ἔφην ἰλωσεκ ζην - 
Ουδ ἀμῷο' τίο ομεγότνεαθοι ω λον». 

Βδε' Με τὸ τοῦτοι αὐράμης ὁσωῦλου δίξωτοι 
Α͂ μὴ σφ ὀσοκδὺ μουσικύσηκτ' ἄσωτον 

Χρώμια το καὶ δἰ αν- Κλφτοόρατι κα 

Μοὶ μετὼ ϑεήαλών. 
Φι Πογλὰδὲ φεκκόμισας σὐ τε κάγω 
Βόο᾿Τουγὶ μδρτ σι φκῶς σύγ᾽ (ξε το] σοίσοια" 

“νὰ τὸ 

Ὁ ἐλ ὸ 

ὙΠ 

γί 3 “ 3 ᾿ ἐδ 
Οὐωςδ ἐπὶ δοι σῖνὸμ εἰσ' ὠλλοι στήμονος ἐκρ, 

Ποῦ ποῦ οηὸ διξρ πνϑμ χέυσι ἐ συσικύύαζενωϊμ» 

ἵνα νὼ μεθυδϑώρϑρ, δυρὶ ἐ χρὸν ου ἡμιιδοεμὼς" 

Καιὸρ “τὸ “χ'ν ΕἸρυδῆρ δὴ Ὁ οἰμουγίμε ταν 

Καὶ ὃυ ῥοκοππῆϊσοια. "σὴ τὸ τοί ξ «σὺ δ κ λέν» 

Κῴπειτ ̓ηρχήνήν αῴγνοι ΟΥ̓ ἐκκρα πολησ'- 

Βδυυκὴν ξιωῆς αὐρασι καλοὶ τῇ κα Ἴ9ι901ς» 

Η͂ παρερν τάσιν τὸ ὺὸν πυπορϑύτο; 
Η Ἀόλον ἐλεξασ αὐτος οἰσεῖου τινα. 

Α ισωπαρκὸν τ Λοιον"ἢ ὁ συξειριτικὸν . 

ὧν ἐμιαϑες ἐντῷσυμυποοΐφικ ᾧτ' ἐς γέλων 

Τὸ πράγμα ̓Ὑβεψας, οὖστ' ἀφείςσ' ατρὶ ἰχι Τούς 

Φμ Μαϑητίουγ' οἵ Ρ ̓δεὴὶ κω οὐσ' ὟΝ Ἄρλφν 

εἰ περί οζ το σω μηδὰν͵ ἦν δὼ κακόν: 

Απνω ἴω μϑν.μηϑὲν ἡμᾶς ἰφῴτω ̓ 

ἘΣποὴ λέβοί σκολιὸν ἰι 
λαίωικὸν ὁ σκολιὸν ἐντός ρα 

3: ὅλησ' δὲ φέρεται “ἥϑοινίοις: 

Α͂ λλωππίεϊζεν. “πειρυρ. ολὰ 

κύνεν. δὲν. ἡ τοῦτο πρὸς ἌἜ σμκο.- 

λιδν Ὁ ὀρηλϑῥον ὕπο ϑι ὠρου. 

Αἰλλὼσ (ιόλαίκα δγαξά 2λει 
εὐτόν. Ανὰρ σιφόσ. ὡς ὀμὰ σὰ 

φὺσ, δὴ μουσικός: Κληταγόρᾳ 

σε: κλφταγόρα μελ', "» ἐς αὐτὴν 
κλᾳ Ἰκγ δ: τς ἐγ ε» σια 

ϑεῆα λήτις χω μδρμοδία μέλ 

“»ἐ; ἁὡρμδν. ΚΑ ἀσλμήπου σδάσ' 

ἀσλμνηδιον σικολίς τινὸς δ νάθῃ 

γαΐονς δε] αλοὶσιωε μά χῆσον ἂν 

Μὴ πρὸς τ τυραν, φλέμῳ Το 

λὰ: ̓ )διυκόμιδ'. 12 φασιν, ἐστοΐ 

ξυπρὸρῦῦσκ ΟῚ αὐδάν ἐπόκομ 

“ποισὴς Εἰς φιλοκίημονοσ. 

φιλοκΊμμωνᾶ σαν! Ἐ ὅν νόσοι χΧὺ 

δένπνα ἐπὶφ Τὸ δῶν "ΡΨ λον 

σε. ( μετωξαλθν ἐλᾷ τινσ' 76. ΄ 

“ρυσ' ἐν πρεσβύσίω. ὀδύσευπὶς 

ἐκαλῶτο εἰς αῤιτρ "εἰσ δᾷ “ 

πνον ὁ αζνσν ἡ ἡ σῶπνον 

αὐτου φερε. “ογομαὴ τοϑερά 

“πον τοῦ γένος σπιύταῖξαι γρά 

φ) δκαπα ράξαι αὐτὰ τῶ κα 
ταβαλῶν τίωϑύραν" ἡ 

τήσοιντο. πἶγεμυϑέσοψτοὶ ̓ ἐρρὺ 

σά “ δήκ «Θἰπίλυσον τῆς αὐ 

ας. ρου κτεῖ γραντ; ἐλιῆδει ἄρεκεἰλενήφλρονδῳ, δ λοὺν γατέιτο δυσὶ ἐρσεν. τυχὸ νων ὴ 3 
δι υδιῶν «δὲ εγοραῦγθς ἕλυσεν. ΑἹ αν κῦμ πἴλοιον. μῦθοι οὔτοι ἐγδύονη» οὐδὲ συξοιρλ5: οὶ νπτοὶ 

τ ΞΡ πέρα πίσωγι μσδίμ. ὁ δὲ αὐσωταιιοὶ περὶ ε ἜΞ αἰδρυσαίνωρ. οὐσωτς ὃς ὁ ὃ μϑον «ποιητὴσ σι λον ὃς 

δοῦλο; ὁ τίω τύχον μαλ ον " "πίω προαίρεσιν, ὅκ ἄφρων ἢ [  }ιια ποιυ τ» βηραρ. ὃ ̓ ὶ ὃ νομὸς ὅ μὲ 

δίδου ξρ ρεσίαις, 121} προσῆκον" ἣν ἰσκκιαγραφιμὴ πὲς συμβυλὰς ἡ πεποιίωιλμῃ ἡδονὴ δι ἐρίπί 

“ἄγαφέρ' ὡςπ κα Ὡ Ὃ ἰαπῇ' οἱ κ“ ἐλόϑϑεροι, γϑϑίον ἀρλτοι ἤοεσιν. οἰξαν δύτις οἴ ὑτης δοῖδτύχιν τὴ 

“δ σί ὠ ἰκξος, πράπλωτω ἔχει ἰκολαιϑύεν ἅμα, ῶ ὑφασενειν στὸν δλιασνῇ αἰαγοιαζομ᾽ ΜΔ" ̓φαοὶ 

Ἄπινε ̓  ἣν οὔσωτν αὐ ὥνωιθισλάτων δμωμικό,. ὥνσ᾽ ὑμοσίνμοι μὰ “πιθνάνομ Κ σῶμα. ΤΣ Ν 

νὰ ῥδπ γίκοσ ΠΩΣ αἰσώτυ πριϑνι ὃ οἱ μϑϑοι σρλετικοὶ Ἰσοιμ. μῦθος μι υλλφομὸ ΝΣ Σὲ αὖνον 

μὲ πρὸς ποῦ δασ' αὐ ἃ πρὸς ἀνόρας “περι 6950} (δ μὴ πρὸς ἦν χεηφγίαν μὸν , αὐ ἃ ον “δὲ ἡβαίνεσιν ἴχ 

τινά. βἐλῇ καὶ ἐπικρνη] ὀόροι ραινθν τι δ δκσκεν ΣΥΝ ἐσίοδοφαίν!) “πετρι "κως. σὴ ἑξῆς: 
ΐ Πι ἐλεας «τῷ συμηηεσίῳ λόγορ ὃν ὑμαθεσ οὐ σωνπιϊοὸν ἢ " συβαρετικὸν ἀφὲσ δὲ, ὁππουϑιὶ αι δηλον ὅτι. 



Ιολλάκις δὰ δοξαῦ 2ρ)"]γιγαῦ 

τῶ λίγϑ ἀπ προσιῤπτονΊ9 

Ω υπραβατικὰ ἡ ὴ τὰ με 

Ἄνόβια. Αλλαμιωΐ. ἰὸ 

μιάτης ἀμυγῖ προνάτεν: ἧός. 

ὃ ὃ σέδλος ἐκ ὦ αὐτοῦ “τῷ 

τὸρ αθοῆράνε, ὅν οὖ ὃν ζ 

μυίαν κὸ ἰὼ αὐδάνήν κω 

μρδίσι ὡσ' “πένετοισ' »ντο 

ἔνεν. ὁ δὲ ἱμρωβύλοι, ὁδὸσ' 

δ, πλοκῆς ὑσανἤρῶν ὁ εἰς ὃ 

3ν ληγούσης ἐκ “Τῷ ὌΝ αὐ δα 

ἐϑμου δὲ προιληπτέον 

σκαμορ μοι ϊδοξε: σίδλου δὲ 

ὅπιν, ἐπειδὴ “πἴνες αἰφάψυς 

ὁ σἰλλου. ἐκ μὴ κρω βύ, 

λου σὲ, ὅτι κομήτην ὡσ᾽ ἷ 'μ 

πρλϑις ὥπον. Ἀρὴ μίλε 

καὶ ῥοιῶσ. Δ ε πὶ χω δ“ 

ψιλῦμι ὀψων ὃ διον ὅτι οὐκ. δ 

λὺ τοῦτοι - κοὺ αὐτὶ πον - 

“ων αὐτὸν ϑδ. Ηϑ- αΨ 

τῷ ̓' αν τιφῶν 1ξαυδοκ ἴ2 

δον. περὶ οὔ προύέριντο, “κοὐ 

οὗτος δὲ ἐπέγνᾳ, [ὦ δαντι “ 

Φυν. Ε, Φασκλον. φαρ 

ἄλλω “πῦλισ' ϑεόοιλ,ασ, ἡ 

ὥπρλισ ἐμφαὶνᾳ τίώπρες 

βέανεῤ τοῦς “ῥλεσιν. χὺ Ἂν 

μίας εἰμῦνος «μέλοι κλαῦ 

αὐ ὅτι γροιεοσ᾽ ,σοὲ "τᾷ 

Α͂ οιξοφείνους 

πῃ ΡΌΣΩΔΗ ΚΩΛΩΝ, Θ΄. 

Πολλάκις δὰ δυξαὶ μαυῷ, δε ξιὸσ' πεφυκέναι» ᾿ 

Καὶ σικαηοσ' ὅδε πῶρτι: 

Α Δ ἀμυνίας ὁσώλῃ μρέλλον:ὃ ὐκ Ἂς ἢ κρωβύλϑ. 

ὄνυχος δμτν ̓ ἐγώτοτ ̓ἄδοὸν αὐ τὴ μάλ᾽ θν ϑοιοῖς 

Δειπεῦντοι με Τὺ ὁ λεωόρου: 

Περῳ ν᾽ ἕω αὐ χιφῶν 

Α͂ λλο τες βόϊων δ ς ς φαίρσοιλον ᾧχτ ὧτ ἐκ 

Μόνος μὸν οισῇ ὙΠ πενεσσοισιξεινῆν γε θεΠαλών" 

Αὐτὺσ πεμέςῃς ὧν ἐλζήωμ οὐδιμὸσο Ὁ 

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΧΩΝΘ΄. 

ἧς μαιιζουρ ̓αὐτόμϑρ! ερῶσσο μαι αρ οὐδ 

Τὗδεις ἐφυτενσοῖν, δ) λθιροτεχνι κω πόρυσ' . 

- βώτο μδν εἰ ποσί φίλον λίρα τι σοφεύτοίτον . 

Τὸν κιϑα ῥαοιδὺ τον ᾧ ᾧ χάρισ' ἐφέ αὐ 

Τόνδι ὅρκοι τίω ετερονεοἰρπολίον ὡσ' ̓'σοφόμ. 

ΕἸ Σ ̓ ἀριῷ ραδεν “ολύ γιεϑυμοσὸ φμικώτοιον . 

ὁντινοίτρτ' οὖ μοσε, μι αϑόμτου ποορ ὶ μηδεμός, 

Αγλ ἀνὰὲ σοφῆς φύσεως͵ οὐὐστομειτον ἐκ μα ϑε}μ ὁ 

Γλωσητοιθν, εἰς τὸ τορν εἰ εἰσιόνθ᾽ ἐκ οἴςο τὸ 

πρὸς τῪ μορίῳ. ὁτιϑεῶν ἵνεκκἜτολόυσε, κακὺς ὟΣ ἔσεται. “πενέροισ δὲ Φεὶ λίγο, “ "ντικὸν 

παρὰ “"ἰς θυδαλοισ. ἀνον δὲ ἰῷ ποῖλοι ἀπὸ πινίςον τέων ἐπωνυμίαν ἐγχον᾽ ὃς αὐέφερι “: γι 

ὧν: εἰσ’ ϑυοσοιλὸρ Ἂν ἑρακλέουρ δίον οἷν ἀπεῖν μετὰ τ' Ἢ πολι πεν μόμωμ σιυνὴν ὅπε μετ Σ δ “΄ἴ͵ 

"ἔσυρ. αὐτὶ “το μευτὼ τὰ “πενήτων. καταλε λομμέμον ὲ "νὺ σύτημαι ὃ πιγέξων. καὶ λοιπὸν ὦ οἱ, 

“πινατισ' (ἃ οἰδάτεσ, πενέκοι ἑκαλοῦτο. ο μαϊεουβν αὐτόμϑρες: ο ὁ αὐτομδῴν, Ψ τρὸς ἧους. Ἂν 

αϑν, ἐειϑαιρῳδόν. ὧν νλεύσνκ. ρ"ϑ Ἂν ἡτῳ σὕματι κπλφοριῶτο. Κιραρκοιδυαρον. τῇ ζλύρ κιχεῦ 
θ᾿ δπλις ἐν χενσῳ, ᾧ γβώει. ω ὡκαλαξρὶ ἐμεϑαιραυιδδ του: Τὸν ὅροι οιτίω. οὐκ ἐξ: ' σοιφὲς, “ἰς 

ὑπυκοιτῶν αὐγμδέουσ' δὴν ἡδσ. Ονποτῶμιοσε: τίς ὅμοσιν ὀμὴ αἢ Ρ ὁ πτι πέρ. αϑὶ ὀρ: ἢ λὲ 

γ9 ὃν κιϑειρρϑὺν. δελομ ὴ δἐκήούτον ν ἀριφραδεν λέγοϑοι ἧδν αὐτο ϑῥος ν ἀδελφὸν ἀρι “νοἿο. 

Αἰρχελίον ὡς σρζῷον. αὐτὶ Το δὺς εἰς ἀπεν ὅπως ἰῷ σοφός. (ΘΘνμοσυζφικὠ τουτομ. εϑυμόσοζοι λέ 
τὸν το 



ΑΓΕ χ  εοιυ 

"Σὰν τ 

Σφῆκι 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΩλων, Θ᾽, 
Υ, σέ τινες οἱμ ἔλεγϑν ὡσ' κα τα δεη λαὶ τὰν. ᾿ 

Ημ] [... «λίωνμύ ποτα ραήερ ἐσικόμεμοσε 

Καῦ μεκακέσθσ ἔ κνισο καϑ' δτ' ᾿ἀπεδφρόμιν, 

Οἱ κτὸσ ἐγίλωμ ὐτενκεκρα τα ϑεό ῥϑροι 

Ουδὲν ἄς ἐμοῦ μέλονεὅσον δὲ μόνον εἰδέναι, 

Σ κω μεμιιον ὄξηρηζτιϑλι βόαϑνον ἐκθαύω . 

ἸἨΤαῦτο κατ δδὸν,ὑ πότι μικρὸν ἐσηϑήκισο: 

Εἴτα μιὼ ι ἐξυνπούτεσεν ἡχέραξ, τίῷ ἀμσελομ . 
Θυΐω γελῶναν ἐκ κάριαν τῶ δέρμαπος. 

Καὶ τρις μοικαρι αν Ῥῦ ̓Άκἢἡ “τος “σλϑυροῶς ἐμοῦς 

ὡς ὁ) ̓κατηρέψα θεὸ μουθυσηκώς, ι 
Κε ράμῳ,γὸ υῶομ ὗστι τὰς αλιυροὶσ σίγειν ̓ 

Ἐγωδ οἰνσύλω λα δηζόμδϑρος ΩΣ 

ΧοῪ 4 ἤηνώ “ποίο παρόν δοι Ὁ καὶ γέρων 

Κολεμ δήκονον μρισ αὔοτλιγὶς λαίβῳ. 

Θεύυν ὁ ὁγέρωρ ἀτηρθστῶ τον ἀ Ρ ἥν κακόν. 

Καὶ τῶν ξιωύνχωμ ηρλὺ “τοὶ βοινικω "τοιτῦς. 

Καύσοι "αριρὴν ἔππτυ λοσιαῤεφών" λύκων - 
Λυσέςρ τος "θούφ ρᾶςοσ' οἱ περ Φ ρῦν! λον» 

Τούτων εὑποΐμ των (ὦ ὑδοιςύτοατοσ μακρῶ 

Εὐϑὺς δὲ ὡς «ὠἐπλυτο “πολλῶν κἀτωυϑών 

Ἑννήλλατ᾽, ἐσός ἱρτουσεπγόρδοικατισίλα: 

ὅσαι ἀφζαυῖῃ δἰφυδ, ἐἰσὶψ. 

Ἑἰσίτινες: ἄδιλον οὔτε βὸρ τῆς 

ἐαδλισράγου εἰς τίω βου 

λὴν  ὀσοιπογῦσ' τὺ Ἰϑλο- 

βινήσνκεται, ὅτι αὐνὸρ κλέ 

ωμ ὀσήγιγῃν Ὁ ἑτέρου μα 

πωὴν ὕβοομϑβου αὐρ,κι- 

Φάνου;:  μιλάσαιγωγῆς, ἀλ 

λὰ ὠπειλῆσ τινόσ' δῷ Δ 

μάλλον ἐμφαίνετοι. ἔκν, 

σὲν αὐτὶ ἫΝ ὀικαΐκισεν- 

Ηνἤια κλίωρ. ἐπύκειτο Γ᾿ 

εὐὐτῷ! ὁκλέων, ὅτι ἐκώμὼω 

δέχ ὑπαῦποῦ. ἀφελον. δὲ 
ε μιεποὶ Ρ̓ σγδάξαι τοὺς ἱπ’ 

πίασ λέγφ. (ὅσον δὲ ἐμὸν 

ὁδί γοῦ4. αὐτὶ τοῦ σῦν» μὸ 

μὸν προῦδομ, ἔνποτε θλιβὸ 

Λϑᾶροςι ὑπὸ ἰμλέωνο; σίκω - 

ψω αὐγ. Υἶπι μικ ἐρὸν 

ἐσιϑαίιμσοε. “τουλτοὶ «ψοῶρ 

Φισιμ ὅτι τύ ὁμοῦ! ὕστοῦ 

σοῦ (ὦ οὐδενὶ μελά μ μερὸν 

αὐτὸν ἐκολαπκϑυσοι. ξιε 
πτότεισεν, γα ραξ; “2ἘὩ "βοΐ 

μια ὕτωρτῦ ὑπὸ το σύζονν 

τος Ὁ σωζόμϑρον ἐ “πη 

ϑῆ, χωρὶς το) τα μῷ ὅταν 
ἐξα πεῦτεν ἧς πισεύσεισ'. 

ἴσι ομῦ “πεύροιμια ἀπ δδδ' 

καλάμων 5 " προς δεδὲ με 

νυν. “πτοῶσ' ἀμπίλοι. . δι ον δέτε εΕἰζοβολήσοντεσ, ὑπραύβονται ἀμπέλων. νυνὶ δὲ μπείτησοο ὑπ “τῶ 
δρι στα λύγος τὸς νι δίας «σαὶ ϑεάτρων ἀσοόγεοϑοιι. ὅτι δὲ βίνων πειρύντωμ “ρλὶ τοὶ σ' ̓ οπῶν 

ἡΤον. ὅτι πὰ μεγίλα απισφαλι τῆς ἰδ ας δόξεσ' ταισευσοιρτο ἑαυντοὶ τπὸῖς μικρὸς. 

τὸ χελῶρα. ὁ ὀραν της Ἂ βάτο τυπ. ̓ θδσ' ὑπὸ Φιλοκλίωμοσ: Καίνου ξυ σικῶς, αν “ΤΩ συνε) 

χῶς" σοῦ πεσλιρο ιϑέωσ, “πορὰ ὃ γοῦσ' κρὸ “ὁ Οὐσαι: οὔ, πλαρϑέδοι, ̓γήμαηα ἀσκυτοῖο ξεβν σ΄ 

μένον «κῷτοι κα - ν ἐκ υλασιαξούσαις. “Κὐράμῳ μῶπορ. ὡς περὶ ὀρὀφφουσέγες δγαλέτωπαι. 

εἥ,οι δὲ »διζομεγοσ' γράφουσιν. δι ἰμενγούμνος ἐὰν ̓  ὁ τοιζο μϑροσ γραῴιτωι, δ᾿ οὕσως ἔσοο “πιρὰ 

᾿Ἂ ψικασῶν οὕ τωσ' “υκνα ὁ τυ πῇ ὀμϑροσ. σἔγενὴ αὐτὴ ἜΝ συνέχειν ὅϑεν ΓῚ σέγι ἡ περιέχουσα. 

Οἱ “περὶ φρυ γον. ὙᾺΡ ἰρὐλύκων αἣ ὅὰ Φρυνγχοσ ὃ πριντὴς ὁ ) σὑμμαιχός Φρσιν, ῥυλογύ ποι αὖ αὖ ἔῃ 

ὃν χραπίοδν ὑπτν τὴς φρυλι γον. Ὡἔἶς τῷ καχονων. ὡς τῷ ὁμοσ κριϑῶν κορεϑεῖσ'. 

Ζ 



Αἰοιςυφείνους 

Ἑἕϑικας ὦ σρεσβύτα. δἰδυ μὲ; ὥσπερ καλφύων ὀνέφοον Μωλρ ῥδιύον» 
᾿φασιν,αδιανόνποι σκιὼ 576 κάτυ ἥ!: ϑήμε νεανικῶς ἡ πὸ κα ΟΣ 

ἐν ουῦϑεε - δ δ τὰν ὡσ' 
ἰ 

ἜΡῚ γρνρακότι Ὁ} Εἰταῦ τὸν εἷσ εἶδ ἤκασεν λυσίερατορ ὲ εἶ 

Κλε ήοιή ε δὰ τὰ ,φιλοόν. ἔοικας ὥπρες βύτανεϑ “πλουτῷῳ πνὴ 

κατὴν ὄμο νὴ ὑτιώσ, ἐπὶ Κ λυτήριτ' εἰς δὲ » ρώνκσ ἀποδειοαικόγ, 
“πρ γρουτος πορελάμι 

βανομ ἰωλητὴ ρας. "ὁ δὲ λοι ὁδὶ αὐακρ κι γῶν αὐτβκασ' ο(ὐνὸν “οι ἐρνοαν 

ὡς πριδιῶσ ἄεκον ἡ ΕΞ Τὰ ϑοίαγε τῷ “ρίβωνο; κηρβεβληκόγι 

δὲν πρὸσ ὑπο παρὰ πίω Σ ϑενέ λῷ τὲ τὰ σικδιαῖρι ον οι κεκαρβδίω, 
περροιμίανν ὄψον’ ἐς ̓ἀχυρῶ ὁ δὶ οὐ ε κρότησοιν "“σλήνγέθου Φράου υμόμου - 

σ « «οὅσὲ ἀχυρῦσ ἢ 

μνατν δΎ κει ὦυσος δὲ δγεμύλλοιν ἐμσδὰ διξιὸ ὃς. 

μο, ὅπον κὸὶ τὴ ἀλλ Ὧδμ' βὼν δὲ οὸν ϑουφραρον ἀρετ' ἐπσέμοι» 

“πεῤροίκ ται ὅ,. ἀσωμιϑος. ἐστῳκομᾷσ πρὸ κομηθσ ὄμμα προρῦρι ΠῚ 
ὁ δέγακ ραλον κα κοὰ τοῦ πονα ’ Κωμφφλειχῆν περὶ ἐν ἣ πρά (ῆοντὶ ΒΡ. ᾿ς 

προιλύ)αι: ἐπεὶ "δὴ Ὧν) ἀν» 

διδρακότι, ἀπφόφλογορ ἐ ἐΖ Τοιοίυ “τοὺ περιύβρι ζεμ οὐὼ μὺσ ἐνμέρει. 

ἰιύρος εἰ θεν. Τὰ ϑρία τῷ » κω ων ἀγροίκως κα προσέτι λότους λέν 
} 

ριβωνοσ. ἐπὸ φίοτε ὡς Α ἰμιαϑήκατ' οὐδὲμ εἰκότος χῷ πράγμα 
τῷ φύλλα ἐμποικ ἠζλουσι. 

ϑέψελος δὲ δ ὁ πραγίοὐσ ὑη» ἔπειτ ἐπε δώ μέθυιν οοἰκαδι ἔρχιτοζε" 

κοιτὴσ ὃς Δὲ πενίαν τίὼ έν οποιν τοὺς ἤντισ' οὐχ! ξυρτύλοι 
σραγίιδᾳ σκιθυὺν ἀπηίδοηρ δὲ δὲ δὰ «σὰ δηλ 2λο ῥκδμοσ πρόσέρχυτοι: 

ἰκακῶς πραῆων. οὗτο ἐ- Ν 2Ὰ ̓ὀκηροδοῶν ὁ ἀπειμι,πρὶ μ “αληιτὸς λαῷ δι: 
λαύ ΓΝ “πιρὶ τοὶς τείλισιν 

ἂν ϑεικνν μϑοῦ δικχλδύασ ΦμΑ μεχᾷ “πέρι Χο" Κλαύσε του τῇδ τῶν ὄπηϑιν 

ζε: “πἰρὶ “τοῦ τὸν ὑκέυῳ  παικολουθούμτων ἐ ἐμοὶ 

“πτι οὐπιρυτοίσινι ῶ τεῦσ' Ομον εὐμῃ ἐρισεῶ! ὑμᾶς 
ὧν ν ϑινέλου Φάγοι Δι αὐ ὦ πύνηροι, ταύτῃ τῇ 

ῥήματα. ἐς ὁζοι ὁμέα "76 
ἀρεῖ δ μροὺσ ἅλα. 2. Δαΐδ φρυιτοὺς σφ δυ οἰ σῶ- 

κεκαρ δέω δὲ »ἄΦιρι 

Λϑῴῳ πωλήστντι. δγεαιν λλαίνε δὲ τὸ χίλι δέρφιφον ὧσ' λλνάζων Μὰ μαλδϑϑοὶ ς ἢ λεηλδίῳ. 

Ἑαϊτωικομᾶσ. ἐπεὶ κομήτησ ὁϑεόφραφορ, ἐςι δὲ κοὼ γ᾽ κολαίευρ. ὰ ᾿ μάγοι Φ ρϑνένσ'. ἐν με ἐρᾷ δὲ κα 
ϑέκαεον. Οὐδὲν ει -τασ᾽ οὐδὲν αῤμοζονποισ Ὅ6᾽ αράίπματι. Οδὶ δὲ δὴ σφριλλόρϑροσ'. κι μοῦ 
Λϑροσ. ὑπὸ μώρμς. Αἱ 2. ποόρελε. μυταὶ λαιμεππείσϊορὶ ζ ἐρλέται κοὐ μετα ὁ αὐληθίδος ἀπραυτί- 
σούσ' αὐτὸν “ωτο συμπποσίε. ὁ δὲ νοῦσ,  πειρὰ τίω ἐν ν Ῥρφάϊσικα σίγεραν αὕεχι ππῖρελ φῦσ φί" 

Ῥϑι ,σίθῳ. Φλέγφ. Ὡρυ» “δ, τε ὁμοία ὑσερᾷ ἡ εἶ ῬῬρασωνκάρεσιςἴ τεσιμ ἐνῇ ἂν Ἐπιρκολοϑίντον 

ἐμὸν ἀμκολαθοιν αὐτῷ τίνες ἢ "Ρ πυφοέντων ᾧ πούνηρν. Εἰ μὴβῥμσεϑε. ὀμὴ αναχωρὶσετε. ν ὑμᾶσ δὲ 

πρὺσὸ φρνκῖούς. ῷ δὲ ὧοιν αὐπὶ “τῶ δος Ρ δὲ ει ἐξβοῚ ἤνχοι ὑμᾶσ ὡς ἰχύόναι πιφρυπαίνα, τῇ ἼΩΙ 

σ) Φρνίεγοὺσ' σμδυάσω 677" ἡ στίσ' προση αλού ῥϑροι εἰσ' ̓ δηε κα φήριθν διλονόνοτι» ἶ,. ἐδ. 



Σ φϑμκεδ, 
3 4 Ἢ “ιν: ᾿ 

Βδι. Ημῦνο σὺ σδιώσέμσ' οι οὕ τούτων δύκίωυ ἵειφ χλϑυθεικὸν ἐπίῤῥιμα 

Ἡμῖν ἄ πϑδι κεἰσγροο᾽ ἔξ γνεαν πε 
"Ὁ. κατοωυφρονῶλοιπὸν Ὁ 

ς μ᾿ δϑἰκασιίκῶν ῥιμάπωρ Ἂ 
Αϑρδοι Ὁ ὅξο μϑῳ, σύηρος καλούλϑιμον, πο λιτὸν μῆροι ἀπεῤῥῥηγα. 

ΦιΪ᾽ Ιμ ΚΟ λούμϑῳ εἰν Αρ χάσγι ὑμῶν ἄραγ᾽ ἰ- Βωλλι καμοὺσ' βάλλε ἐσκό 

Σ᾽ ὡς δ᾽ κίων αὐξ 9 μῦω Δι κώνοἰσβοι οὐ βοῖ. Κπκασ τὸ δγἰκαςικὰ σκῦδα, 
Ανάξωμε δαάῦρο ὑπαίρα τίσ' 

Ταϑεμ' εἐρ ἐσ εμθοΐλλε κμ οὐσ' ἢ ἃ ἰκολουθει αὐτῷ. ἣν ἀλαλᾷν ἐκσ 

ὥυκ ἄπεισι Ὁ ποῦ «ἣν ἱλιασὴσίιαπαδμ. πῦ ἘΠ συμπησίου κὸ προσ 

Ἀγαΐξαινς δοὺ ὑροχευσομηλολόνϑήόμο. βάλλε χοὺ πειραῦ αὔλετωι 
Τὸ χειθὶ, του δὲ λαῦο μδμη τοῦ φρινῖ ου Χρυσομηλολορ ϑιοιν. ἐπαιτὶ - 

, «ἢ “ἄρας η, ταὶ 
νος μεπεωρου ὃ ́ γιρὼμ κε ἐὰν Ἢ 

Ἑλουφυλοίδουδ᾽ ὡσ σαπρὸν ηὦ 2διν 16}: προικαλὅται προικοριζόμϑβ 

ὅμως γειϑδμ' 70: τριβόμδιον οὐκ ἄλφω τοι. πίων πεῖραν. “χενσομελολόνϑι ον 

ὁρᾷς, γ.ὐσ᾽ ὡς δοξ ιὡςσ' ὑφειλόμίω, ΑΤΡΣ ὅδ: ΤῈΣ καῦϑοι 

Μ ἐγλάσοιμ δε λενβι ὧν τοὺς ἐν μ'πότοισ' ἐν ῥᾷ μα οἰ πων 

ὧν εἴμεκ ἐπέως ἴρ" τσίᾳ τωδὴ χέριν: Θιἀφιζεπρντδν ἀέρα. Αἰ 
Ανλοὐκ ἀηρδὼ σε σ᾽, οὐδὲ Φιεελεῖσ διδ' ὅτ λωσ. πρὸς τίω ἐποδραν ὁ ρων 

Αλλε ξ α΄ αοοτήσεις κάγλαω ὁ τούτῳμετο . ὐν Ὃ ἐπ ον ἔκαΣ 

Π ολλόῖς Ἢ Ἰδὴ χατέροισ' αὐ τ' τ ὀρ ίσω . " πνΐῳ ποθι κέτμν τ μὰ “ 
ἕαὺ ὁ γομδὶ μὰ κακὴ “υμὶ ἐ γιων, συιύϑεπον αν ἔν ἐκίστων. Σ χοι 

ἐγώτ ̓ἐπεηδοὶν δ ἱμὸς ἠδσ' ἀππαϑαίμν, νίου. Ἰσρσ τ πίουσ: καίει δι. 

Λυσέ δος ἕξω πα λλοικίω ᾧ “οιθῖον " σαπρὸν ἡ πιυλαιὸν. γίρων γευὴ 
ἣν. ὑφολόμημ» ἢ ἴκλεψα ἀπὸ 

Νῶ δύ οὐκ ραγῶ ̓ γὼ τῶν ἐμοί του! χ"μαάτων τ συμποτῶμ. Μελλουσειν Ἰδα 
λεσβ ἕν. π λεσβιαινὲ ἐπὶ αἰαῖ 

το ἥυται. ἐπειδὰ οἱ λέσβιοι αἱ 
ἀρουργοῦον ρ, τό ματι μολυρόμϑροι. “παρὰ μν ἱσορούδρορῇ ὁτίποι ρὰ λεσβίοισ' τοῦτο πρῶτον -- 
γωὶ επεῖϑε. "κὸ περρὰ ϑεοπῦμιτατὸ εὖ οδυάσει. ἵγα μὰ Ῥ “πούλομ ὃ τοῦ κοὺ ἡγρνλέλδρον δγημε- 
πέρων σομέτον ὁ “-Ἐτᾷ σὔφιομαι ὃ φασι πτῶδες λεσβίων δὑρᾶν. ϑράτισ ο᾽ προίλῳ " ὁ, μεσπο τὼ παῖ 

ζιυὸς ἐρτοῦτὶ μόλησ. ἀλλὰ ππεραϑδοὺς σεῖς λεσβίοισ' χεύρφν ξα κὸ τᾧ πυπίσῳ. "ἐμ αὐπξαίνικος 
δρηιϑεὶσ'᾽ ΤΣ δ εύμιατι “βάσω τοιῦϑοῖ τῷ. τῷ οἰγφοῦ. ῦ τύ ετωι. Φιαλῶσ. Ὁ ( ργῳ ἐπιβαλᾶς, 
ὅμαρος. .αὐτὺς πὰ ἐφύνλι τοὶ Αὐργαι αὐτὶ τό ἐπεβάλλε »" "Δ φΦιαλθμαρ του τίσι τῳἕργῳ ἔσει 
βαλᾶμϑρ. ἐπὶ τὺ Ὡρὺ τὸ ὀρμέσοιϑι. φιαλᾶν γι Ὃ ἄρχιοϑοιι τῷ πράπιαν ὃ αὐτὸ σ' ἀρἠφοζφεἰνησ. 
δὴ σὺ τα α χίος ὕπελε τὸν φιαλιν διστὼς ἴργω φιαλοῦ μδρ οὐβάμινοι Ὡ»"  σϑεδῖσ. Αλλο ς φιαλὸν 

» τῇ ᾿' Φιάλυσιδν: μην ἢ δὲ Ἰσωσ᾽ κῦ και κεμφάτωσ. Πολλόὶσ δ} ἡδι χᾷβ πέροιστν : αἰ γφὸν γα 
πόροις ἐἰργοίσω. ΟῚ « φιύγεσ' ἐμὲ ον ΣΝ ἀλλο αὐ ὀρχίσω. ξω μι. ᾿μιμξνσαι ἡ τουῦϑει 

ΕΥ̓ λέγντασ πρὸσ' ΨΟΣ ἑταίρασιρι ὀμνιύπους͵ ἑαύμιου ὃ πουτὴ β οἰ ποϑινᾳ σὴ) στῦσσι ἡτοΐνντοι κοαὰ 
υυνουκ στῶ μυτὸὼ σοῦ. Λυσ ῥϑρος ἔξω, αὐτί τῷ ὑλονϑερώσοις ἐκ "τῷ περνοβοσκεῖου χοιοίδιαν δὲ 
Ρ̓ γερομίεδον αόδότον λέγουσιν. Ζὰ 



Αἰρισοφαδουδ: 

Καὶ φυλκῆομαν ̓σφόρας Νέδσ' ῤξθμι, κα; ὁ Φυλάῆομαι σροδβαν 

ἰἰαθι λό ϑοιδλα διγίδες τὶ ΥῪ εἰῖδεον "τη ρέμεικαρηδωι σεκολονο᾽ 
“χες. ἢ πιορῦπόνοιαν οἵ «πῶς 
Δό ποῖτα λέγισιν. κὴ δὼ Κάλλωσ ῥένμαμο πρισυκαρόωμο ρλυῷομ 

κ᾽» »ΊΣ ἡ ὡς ἀπ προς Ταῦτ οὐμ “σέοί μουδᾷ σϑκε, ΜΗ ἐ διαφϑαρε φ 

ποι δὶ. Κυμινονπεύζφοι Πατῆ Ι »» οὐδεῖ σ' ὅδε αὐτῷ, πρλὴν ἐμοῖν 
Ἴκαϑα σμἰιρολόγον αὐτὶ κὴ 

ὀένθυμον λετῶν. κυροῦ δὴ δὲ καύτοσ' ἐπὶ σὲ κα μζοικε θέν 
 δῤΞῬὋϑ) ς ! - ἢ «ἃ 

πείτισ κα τυνδοφανλος ΑΔ εἷς τεάλεσοι ῆϑη, τοῖσδε τὸς δετοίσ'ο. 
κοὸ σμικρολόηισι ἱκάλοῳ Λαροῦσ' ἢ “ ̓αὐ “Τὸν τωϑέσω νεσϑι κῶσ', 

συιυίϑηκε λτίω λέξιν οᾧ ἢ ὁιωσ ποῦ οὗχος ἐμὲ πο ὃ Ν μυρῆθίων, 
πολ τῦ κωρδιώμου διαβὰλ 

Ἅωρ αὐτὸν ὡς ὀξύϑυμον: Βδε ο οὗ φιτυφεδομὶ, "οὰ ΧΡ ὀλιψ . 

Περίμου δέδγκε: δὴ μοῦ Φει Ρ οϑ᾽έν ἐράντ' οι κασ' ὡραία σοι ροῦ τ᾿ 
σωλὸς ἔδινε" ἦρα μϑὲν “2ου, ὄυγι κρετδεηροὶ ".4 μι “τὸν εἰηῤλλω ἘΦ δρῶ. 

εὐ λμειν τπεῖΝ Φιῶς ἡλω φαγοισ αὐ ἐξ ὕξουσ δ κίω. 

δείσ. "θυ ϑεῖσι γον οἱ ποῖ: Βα. Ουλενὰ τωϑαζφεσε, τ
ί αὐληξίδα 

Δσλέγαν μόνο ὀμὶ (Ω Τῶν ξυμτ»τῶμ κ λέψαντα, φι “ρίαν αὐλιξίδω. 
ππετρί: αὐτὶ δὲ τὸ ἐπῶν ταῦτοι ληρεϊσιώςπε ρ' πὲ τύμβου πεσὼν : ἡδσ πε τῶτὰρ παίζων. 

Δεπὸς τὸς λαμιπείδας. ῳσ' Βδε' Νὴ νὸν γ᾽ οἷο ΤῊ ηρὺ ̓ξῖσοι γ5 ᾿ἡδορδαν τ: οὐ 

ἀπὸ “το δίω καὶ τὸ δεσμῶ δὲ ΦιιΘυκοολλ ἐν εἐγορῷᾷ “τοῖς ϑεόίς δοίς καίε τος 

πὶ ῥυμᾶτικῶσΚ σιυυδὲ δα“ Ὁ, ἧς: 'Δαύς Ἴδε »Φι δος δῶτ οὐχύρῶς, ἐκηρϑμέως “ 
μείνη ἐκ πευπύρων ὥ ρα, Β 

: 

ρὲ διδμενοῖτε δὰ τοῦ τῶ δε τί δὲ Ῥ με λον γύτ' δῶν οὐ τῆς γ»μέσω 

ϑυϊσω σκώψω. «πρὸ ἥμιν Φ, Ἡσῖῆα δάγρυ 
καομδης ἐξέρχεποωις ' 

σηρίων ὅτιο οἵ μι μυημένοι ΒδιεΟ δ᾽ ὀπηϑεν οὐ λὰπρωκτῦς δξηνοῦ οὑγὶ; 

σή μέλλον" μιυδί ὃς δε’ . Φινζος μδρ οὖν τῆς δαδὸς οὗνσς ἐξέχει . 
δὶ. 07). Ὑυφεδανέ. ἐπεὶ 
Ἱνφογροῦίαν ὀδκαλὶ ", Β δε' Τί λεγιεσύνπῦϊοσ᾿φοςιῦκ ἃ δεῦρο σὺ 

»»ὺς πιραληρούος ώ ἀϑίουσ' τετύφιμ. δ: ροθλιψὴ δ γμιοδμμί,ϑον οὐδυῖον ἀαΑ ΔῈ Σ “πῶ 

γὰ ποὺς γε! Εἰνασ: ὀς φιλοδικασὴμ ποὸσ' γο"Είμανσ' πιέζοντα κωμῳσῶμ. (ραίας σφροῦ. .Φὸ εὐππὶ 

γοιαι ἱόρησ. νὴ τοῦτο δαυπερραμμίνωσ ὁ εἰς γέρόντοι. τίω ὁ αὐλντρ ἐδ “πειρῶνται ὁξους δκίω 
αὐτὶ τὸ ὁπέν μω βία ̓ ἕτερένπι, δκίω πε. μεισῶᾳ οι πὰς δίκα: λονανὸ ὃ φι λοκλίων,ὧσ ὕβρος 

ταῦ τοι λέγει Ω ἧῳ. Τω αὐλετρίδα. Ἅζ “Το γιλόῖου. “σοὶ ερὰ ἀθισοζφανουσ' εὐ, “Ὁ: ὅδον ἀῤῥα 

μάψεμ.. Α͂ ποτύμιβου πεσῶρ. Δ τοῦτο ὑσ' εἰσ “ρογτωι αὐτὶ “Τῦ ἀπὸ νου ὕκαταπεσών. Α͂ λωσ'. 

ἐπὸ ὁ ὡς νέος δαλέγτωι. θωϑισι δὲ δ νέοι τὸϊς ἥροισι τοῦτο λίγφν. Η δκρόχοι δ. ἐπεὶ ἀπὸ ὁ δερόλα 

γίασ' Φέεροντὰι αἱ αὐλεγρίδεσ. Ἐκεπαέίω. ἐκιηκενίω λίγᾳ τίὼ δ ζω: ἔγραφῳ γῇ Ο ἐμός 

μὸοῳ τοὶ λαμποίδασ. ἡ πίω αὐλεβίδα Φισῖν ἔβιγμϑῥίω διὰ ω κοκα Ἄλωτπισμένίων ὄν δι δὰ 
Φ κατέγεῳ Δᾷσας. Τὶ δὲ ὁ μέλαιν. “περὶ “Ττῦῦ γευαια είου αὐδείο ἐρωπαῖν πέρι χολάρᾳ, Η πἰν 

“Τοῦ ἐπεὶ δι οὐ δῶδες ἰκιαμόμινομ “πῇ αν ἀποτελοῦσιμ. ὄζον κλάδοι ἃ ἄμα ὃν πιρὰ “ δρῖω δε νρ!. 

ὄλυμοαι 



ἰδ... 

Σ φῆκεσι 

φιὰ : .7} ἐμέλλ: ἤρανΒ λιἄγειν αὐ τὴ λά βὼνγ, Ἶ 

Αφελόμδιὸ οσφησ νομίσει ὄνου σοιπρὺμ . 

Κύδὲν διώκιϑια δρᾶν μδκῦσον νῦν ἐμον. 

ὁ λυμπιοίσνδ ἡ ἡμικ' ἐϑεώρουμ ἐγὼ, 

Ἐφυδωρ ἐμιαρλέσοιτ ̓ἀσικῶνδο κα λῶσ'.. 

Ηδυγέρωμ ὠνεὦτοι ΤῊ “πυγμῇ ϑένων 

Οπρεηβύτεροσ κατίβαλε τὸμ γεώτερομ. 

Πρὺν τοῦτο τα ῥοῦ μὴ λάξᾳς ἱ ὑπώπιαι ,᾿ 
Β δε. Νὴ ηὸν δῇ ἐξεμαϑέσγε τίω ὀλυμπήαν. 

Αρ' [ϑειιοινπουροΐρημ᾽ αὐτεδολῶ ρὸν δὴ ϑεῶμο. 
ὁσὶ γΥ ὕξην δομ' ̓ αὐδρἀτσώλεσε͵ 
Τῇ δοιδὲ πούωνικ ἀξέξαιλεν ὐτευϑερὶ ᾿ 

Α βτουσ' δέκ᾽ ὁβολώμ. κι οἸϑὰ ἠουρτίῆ α ραφν ᾿ 
Βδοιὀρῴεὰ δόνακας προύγ μα αὖ διέ νὴ δίκας 
Ε εν δυο τὸν σὸν ἀἰνονεφιυδοιμῶσγε ἐτεΣ" 

Λο "γι δαλλαξσοιν οὐὐ τοὺ ὁ δεξιὸ 
ὧιτ ἐοδ ὁ ὀχιὴ ταῦτα δε7λα λθήσομαι δ 

Αρ. ὄντρι μὰ τὼ ϑιὼ κου τοῦτ οἵ ἔξει μυρτὶκσ, 

Τῆς ἀγκυλίωμοσ ὃν λσυτέ ῥδρ. οί σωφροί τσ: 

Ουτωναφθέραος ἐμοῦ “τοὺ ὁ ζο ΡΊΙα . 

ΦμΑ, κΥσον ὦ γι αμελόλον σοιβύλομιαι 

Λέξω χειρί ὐὐὰ "Α ριμὰ δύ κα μήμιοιτ ὡ με ὅλε 

Φ, Αἰ σῶον οὐππὸ ὃ δείπνου βαιδίζομ᾽ ἡ ἑασέρασ: 

Θρασεῖοι κα μεθύσι τὶσ' ὑλούκτει κύωμ- 

Κάπετ ἐκένοσ' εἶπεμ,ὦ κύον «κύον. 
Ε νὴ δ᾽ αὐνχὴ τὸς καικῆσ' ολω ην “πύϑεν, 
τυροῦ πρίσο, σώ ρον ἐν αὖ μοιδοκεῖς ; 

Α͂ ρ'Καὶ κα τουελάημου, προσίκαλῷμομσ' ὅςτι: εἰ 

Π ρὺς τοὺς οἱτορανόμσε, 6 λάβης ΤᾺΝ Φορηήων" 

δ λυμιπίασιν. ἐνῷ προσαβὸ 

ξψετω, λέγιται τυ "πτρὲ 

“πον. ἐὰν περὶ προΐιοιος 
᾿ δελοῦσοι ἢ "3 λέξισ. δον οὖσ’ 

ὦ λίγοι τίς δέκα ὀλυμπαίᾷ 
σιν ἐφεξῆς ονίκησεν ὁδᾷνα 
προπεριασύί τοι. νεται ὲ 
ὁ μὸν ἀπὸ τὸ ὀλυμιαίω ὁ οζ΄ 

λυμισίασι. ὁ δὲ ἀπαὸ “τῶ 

ὀλυμπιὰς ὀλυμ"πιᾶσι. κὰ 
ὅτι τοὶ πῦϑρι λήωντοι “8 Ὑ ἐπιρ 

ῥνμάτων, ξωτεὴγὸν πρῶ 
7) ὀνόμα τος χίνον. οιὸν δ- 

λυμ΄σιὰς ὀλυμιπιᾶσι.σχδ 
ἊΝ διὰ τον ὀϑενι ἔκένα καὶ 
οὐν2λαξεν. οἱ δ Ἑπσαυσ' ὑπ 
“πῦϑεν ,σεσημιόωται ω ἄμε 

ϑων- Υπώσια.πὰ ἐ εἰσ’ ὀψιν 
᾿σλάημαιτοι ἐν τοῦϑοι. ἄ -" 
σχοῦ δὲμ ἄλλοις ἀκ. Ριδέσε 
φῬῦν ̓ϑεμοναπι ραίτη αὐτιβο 
λῶ. γιινάτις ὑβρισμίνη δὰ 

“τὸ ἤρογτοσ' διξνται “τ ἡ 
βονϑῆσοαι αὐτῇ, δδυμοσ' ἢ ὴ 
ἀργπωλισ λέγᾷ. Κάπι 
ϑείωιν. "»ὺς ἐ ἀρ ανόν Φορ 
πἰου προιϑηζεαν᾽ ὀντασ. 

Λογοι διαιλλάξουσιν. “μα 

“τῶ “τοὶ ὀρνβόμα ὁ ὑπὸ ὅγ9 

ἡοῦ. Κατὰ προὶξᾳ4 Ὁ ἡμὴ κα 

ἜΑ ΦΤΊΡΉ ΕΟ - πορὰ πίω 

ΟΝ δ᾽ (μα. “γρυπέριν ὁ σὼ ριαύ 

Μὴν ἐγχοινῇ δα τῦν Το δὲ ἐν ἐ 
λλείνὰ Θυγασι τροσ'. ὅτι 

οὐκ ἀπ εἰιῶς μὲ γος οἷς Ἂ ἂν 

γειπέροσ ἀλλϊωμικῶς. ΝΣ 

 Φορτία δὲ τοὺς ἄρτου. 
Ω κύον κύον. τίὼ ) αὐτοπώλι 

δὼ κυγαιθπε. "ὑλακγούσισ σιν φνὸν ου ὑφρινήζοῦ ῳ κύον: .πυροὺσ' δὲ στους τε αῷτουσπο “-- 
στῶ, ἐπεὶ αρτο ζαῦλις- Πρῦσ' “ρὺσ' ἀφρανόμασ. “υδ ἐπισικαποιχοες “πὰ “τῆς “σἰλεωσώνιο ἃ δΎοι 

κοίγχος αὐτοί. «ὡς ἐν ἀλριρνζσιν .΄ 

Ζ τὶ 



Λοιροφάΐνους 

Κλυτῆρα "βιαίρτυβανρυ τίς, Κ λυτῆρ Ἡ λθυσι λοι ριφῶντω πουτονν 
σὸν ἐστὶ Δικασέριον᾽ κα ΦΩΜα ΤΥ ὦ ΩΝ ἄκουσον ἤνησοι δύξω λέγειν: 
λοῦτα ὑπηρύτανιχριριφῶν 
τα δὲ ἂν πύξινον ὸν “ω- Λᾶσυσ' “πὸτ ̓αῤτελίδασικε κὺ σιμωνίδες . 
κράτους ὁτεῖρον ἀλῆς “ποῦ ἕπερ ὁλᾷσος ὥπερ ἐλ »» μοι μέλει. 

Ἅιν σαῦνδν ἐς ὁ χρότοτα ΒΔΑ Αὐϑὲσ οὗ τος τὸ σὺ ἡ δόμοι λα ξεφώμ᾽ 
δας άλλων ὀἰσοίσει μορτυ 
ῥοῦξα αἢ ρωῤαείαι - Γ μυ ἀκ ἐκληγούῃν ν οἰκως θην ἐμ 

Δ ἀσοσ'. ̓χαρείμγου ὡρμιονδὸς Ϊνοῖ ΠῚ μαρβδων πρὸ τδῶν δὐρι σέ δου. 

πύλεωσ τῇ τὴσ ἀλαΐασ, γ) Θειόΐχις ἔτερος ὡς ἕομαεν ξ ἐρλυτου. 

κοι ΜΕ: ἐξ Ὁ Καλούμενό ὄσσε “τὸν γύτοι κιλη τῆρ!ε λεῖος 
ασυυ γηνις δὲ τοῦτον σινα ἕνΩ διμοι κα κοδοῶμον' προσις αλοῦμιοαισ᾽ ὦ γέρομ» 
οι) μοῦσι “»"σ' ἐπ] ἀσκῶν, Υρ βέρ θα ὧς ρίωσ, μὰ μὴκαλέ σῊς πρὸὶ πβϑιώμο 

αὐτὶ τοῦ περιανε ἐς "πρῶ Ἐγὼ δ δ ὺ ὑσὶρ ουυσχοῦ μήκη, δωμίσοι, 
κί δὲ οὐτῦς περὶ μουσικῆς Η ΙΗ ᾿: : 

λόγο ἔγραγε Ν᾿ ὀϑύραμ “ αὐ σύ τα μος οὶ χέριν ποεῖ μά 

βονθ ὶ τὖψα, Θσήγογ, ρου Φ, Ἐ29 μδῷ οὖν ουυ ὑ τῷ δυ δα λλῖ θήσομαι. 

ἐρισικς ὀσαπίσοιγο λόγοι: Ἑκὼν.δμολογώ Υ̓Ρ πο τώξαι ὦ βαλέν. 

Ολίὴ μοιμε: λαμ] σιμωγίδον Αλλ ἐλϑὴ Δυρὶ πρότερογιἐπιηρέπεις ὑμοῖ. 
διλονότι. «λέγει “Αἰ σωςσιμω 

νίδην δὺν λεὸ πρεηρῦς τῆς εν ὁ .71 χοῦ οἰπρηήσοιμτ' ἀργύριορ »ῦ πράγματ 

κέῳ τῇ βνησῳ πἰλξνλνουὶ. Ειμω Ὡἴλον “ΤΟΛΟΙΠΡΝ; Ἢ σύμοιφ ρσεισν 
μεταιρησίηρ Ρ τόὶς χενοισ 

ὃ: ἐπεί. λήϑη μελιίεέρτης ἰὲ ἀηδηήδυ.ἃ πἰμ μινομονιἰνἰω ἡπφίω “ὅρων οὗτοσ. μαροσελίρι ἡ δι το 

μακρὰ β Ῥ σονχείων δι. δΎ τλα. "ὦ ́ῷὸ λύρᾳ Ἂν τρίτον Φρθόγγογ. γύονν σαὶ τῆσὶκ τισιδπενταίιο 

ἧς ὀλυμαιόδυς. οἱ δὲ δϑυτέρας καὰ ἐβικοεῆσ' ἀγράφασι. 'κὸ “ποῦ ρἶτειμε μέλφισ. 0Ν. Ειοὺσ᾽ ἔτη. 

"πϑ. "κὴ ἤγρα ωἱ εἶν αὐτε! σῇ οἱ σΎ δαλέκίῳ ἑμμαμβύσιν κοὺ δι ρθου βασιλεῖα νοὸ 3. γξον να 

μαρία δὴ ἡ ἔσα ἐρτεμισίῳ γαυμα χα, δζλιγόασ ἡσιίνσιλαμόψι μι κῶσ. εὐρῆνον “τὐἰάνεσ'. ἐγ 

ἰκώμια ἐπιχρά, μμάτα τρανό κα ἀλλα: “ὃν δὲ λᾶσαν ὀμαν! ἰδὰρ ὡς αὐτεχερᾷ οιίντοισ αλλά 

λοις ὁ ποιντὴν ὀσοίγει. Θαγίνν. υὐρᾷ. τοιαύτη τοὶ ἡθώνψοσ, ὁπ πρὶ μῖν λένσῦζο λον λίχ 
στο. ϑεθ θές: ΒΝ ἀν ὡς μᾶν ὁμιδιος ἐπνιηρ πρλλάκ, βαψῳ. “πωρὰ δλοναίδε Ἀγραπῖ “καὶ ἰνὼ 

ἐμρεμα δώ δὲ ὠχφα ὑποτῆσ᾽ κακοππβεέίασ. πόποι ται δὲ καλῶσ' περὶ Ρ ϑοὶτ εὐϑρο. ἐν 

δὲ κατὰ λόλονὴ " 'ρασ' μιανῶσοι. ε ἔῤῥιψεν αὐπὴρ ἐσ πίω ϑάλασσωψ, ἅμα {ἡ ἥῳ, αὐπῆσ' μελικὲ ε; 

ἐ μέσει Ὥ “πέντωσ' “οὐ; ϑαβαίουσ' δὴρα, δ) ὅτι πιεραῦοῖσ ἐτέχθη ὃ ὁ Δόννσυσ. “κοὺ αὐὴς δὲ ὁ ὁ δγονν 

σησ’ ̓βέμινι ται τούτων γω κἰκας, μὰ πλέα μϑῴῥων αὐτὸν ὕσερον " ῬΡ ϑηβαίων.δὐριπίδας. σλῴμν - 

δεῖᾳ- “Φησὶν αὐπολενραι Ῥ "δὺο παἰνῶν Ῥομίννν λεᾶ (ργονειμελιίνερτον, αὑτὴν ὕςερενόι ϑουίλασ Ἵ 

σὰν ῥίψαι οοἱ δὲ ᾧασιν ὡς ἀϑεύμας ἱκατεγξόυσι λέωρχον .: “4: ἰοὺσ' γδοό (ρον αὐτῷ! “ποῖ. (Δ αὖ 

“5 δᾶ ̓ “νὼ μαυξισοι ὃν ὕστερον εαυτῆσ “ποῦ δὼ μεληιέρτίω αισζῥαξασαι, "λατοσὺν αὐτῷ εἰσ' 

τίω ϑυύλασσοων. οὺσ' δὲ εἰσ' ἰκδριψϑεν ἐκ ραϑέντους αναλιζφόῆναι προροίξ4 “τῶ σισυφου: υὧσ' δ. ἀγῶσ 

γα Ἰάυμιι οΨ ἐαϊζοὶ μιλικο γ: θδνα τ τίω μᾶρ λϑυκ ϑέαν. οὖν δὲ περλιόμονα μετονομαιδῆνη: 

Γ ρόσκ «λοῦ μαϊσεγίρον. πραήγετοίτισ' αὐὰρ δυριτῖδαι ὠνομασμένος κατηγορῶν τὸ Οιλοίιλέω 
γος νθρεως ῷ ἱκα τήρον ἐποιγόβδρος. ἐν΄ 



νἢ ΣΦ φηζεσ. 

Κα Σὺ ὙᾺΠ κὧν οὐδεομ' οὐσὲ πρατμάτωμος 

ΦιΑνὴρ συβ κοὐ τας έξει πέσ ἐξ ἀῤμα τος 

" Καί πῶς χατχιαγητὴσ κεφαλίς : μέγ σρόφραν 

Ἐτόγχαρμε, » οὐξίβων ἃ ὡν ἱπαικῆσι 

Κάπειτ' ἐπησοὶσ δπιν αἰλδραὼτῷ φίλοσι 

ἔρηι τίσ ὃν ἑκασυσ' εἰδεῖν τέχυίω 

ὄντ δὲ κὦ σὺ περατρελεῖσ τὸ πιῆ καλου" 
ΒδειΟμοναίσου καὶ, ταῦτο τοῖς αλλοις “όποισ: 

Κα: Αγ οὖν σὺ μέμνησ' οὐ »ς δ᾿ ἀπτρκρίνοτ' 

ΦιΑἰκονειμὴ φῶγ Ψ ̓συξαρεὶ ̓ ν ὭΣ ' 
Κατίκξἐ χ' μον 'Καιταῦτε ἐγὼ μορτύ βομο» 

Φι;. ὁ ὑχίνοσ οὐν ἐ χὴν “Τὴν ἐπεμαρτύρατο: : 

ἐμ ̓ἐσυβκεῖτις ὦσιν: ὀναὶ τον κόραν 

Τὴν μαρπυρί αν ταύ τῆν ἑαόσισ ἐντοίχει. 

ἐπίδεημορ ὸ ὀπρίω, νοῦρ αὐ θχς “πλείονα 

Κα ροιζΐ ἑως αἢ, τὸ δέω οἴρχον καλῃ 

Βδοιόυ τοι μοὶ τὴν δάμη ἐτ᾽ ὠτανϑοῖ μϑρός . 
Αλν ἀροίμδρ' ἐοἰσωσῳφ 7 Ῥριότ' Βδο-ῦ, Τητρι ὦ. 

Ε σω φίρωσῖν τούϑερ, εἰδὴ μὴ τοῦχαι 

Καητῆ ρες ὑπολείψουσι στοὺς καλουμϑρ ουδ᾽ . 

Φι᾿ ἃ. ἐσῶῆρν οἰδολφοιτρτ .Βϑοωδλίγον μοιμέλει 

Φια λην ὑπῃτιῶμπο" κλίμα σοῦ ϑέον . 
ὁδ᾽ ἔκξεν. ουὐ τοὶ σ' ὡσ ὁκανθοιρόςποτε 

Βδλι μ ὡσ ἐἰπολεῖς οὐ τὶ σι τοῖ σὲ κανϑεροις 

Οὐ Ἔνβον. οὐκ ἐμ-πεῖβοσ. (Δ 

φνιφέλα φ Δ κριμάσ 

,»ϑρὼν οὐ ̓Ῥίρων 55 Ξ ὐϑυίδε.- 

Ἐρδοιτί τις, ἵκα ςἐσ' Φιον ἣν δ δι 

τίγνεν ἐργιφέϑω. κοὺ τοῦ 

τῶ δὲ ἐν παροιμίαις Φέρε 
στον Εἰς τὸ ανήάλου: εἰσ 

ἡα Ποὺ Φυσιρ ἀπὸότρελεϑε 

γα πευϑησόμιενος τὰς ““λῃ 

,.(σ. ἰαῬὴσ ὃ ὁ ὁ πνῆαλος: 

Ὁ μοιά ΡΝ δ [βδελυκλίων 

τοῖοι ἰ φισι πτὸσ ὃν ἘΚῸ 

πήγορον. ΑἿν. ὁ οὐ πελὶς, 

ἃ αὖ. Κατίαξξχιμον. » 

ὡρ τί χαλκοιζΐ ἢ κὸ ἐκ με 

γάμου. ἀσοκι ὃ καϑιῶσιν οἹσν 

τιταὶ τα ὰ γραμματεῖα τὰ 

μωρτυξ ἃ τίνεσ' ἐμεωρτῦ 

ρησούν, δ. Κατο σΉ Μὴν αβιενοι 

μιτὰ ταῦτα, ἀεγληθεία 

ἡδύμετα τοὺς δηϊι ασοῦσ' ἐπ 
δ᾽ δοιν. “τ διγ,ουσ' τοϑὴν 

ώ δαιμοιϑένας Ἀνηβμονϑύουσι 

κοὺ ὺ ἀριςοτίλησ'. ἴς: δέσι νὴ ἡ 

ὅθεν χερσοῖῖον Ἂ ϑαλάῆιον 

ὄργεθν. οι ἀϑὺ δὲ δ. ὁ γι σὰ 

στῷ ἔρος, Ναὲ τοὶν μόραν. 

τίῳ περσεφόνίω. πουτπίσι 

Ὅν κόρον. τίὼ πρὸν γί 

"" μέχεικ ὀρυΐ ὕλίω. 

“τοῖς τω πεὸὶ σικολίαν 

κατὰ ἀόρισ ὀμνύειν οι, 

Ἀϑχώ ρον ἐν Τεῦϑεμ γἱδ ὁ ὃ δι, αὐτὴν ἀρππύσοι βμυνόδε τοι "ὡς ὁ πὸ τοιαῦται γ. ἀλληγὸ ἴστω. δεινοὶ, 

"διὰ ὃν πνάρϑρον, ἐπὶ γεύνον τινὰ Ἂ σπερμάτωμ κατοὶ γὴσ ἀφανισμὸν. σῶωρι ζω ἐπίτηδες 

ξαίδεσμον δὲ ὃν ἐπὶ τῇ λίγα Λαμόν. ΚΚλιτῆρεν ἐπιλόγου. ἐπιλόγουσ μαβτυρθο ποῦς 

(κα τηγοροί τοις. Αἴ ἀετ ψὠν οἱ δολφον ὃ ὁ δὲ δδελυκλίων ἁ «ρα (μϑᾶνος ων πατέρα αὐηρῦ Φιλοκλέ 

τὴν ,ὅδωκομίζο. ὃ ὃ δ φερέμϑροσ “πλάτει μῦϑεν. δ ηγῶτωι ἃ ὃν περὶ αὐ σώσπον λόγον ὃν ΤῸΝ 

ἐλθόντα ποτὶ εἰσ’ τοὺ δυλφϑι ἀπισμῶναι αὖ αὐγς. τι μὴ ἐχριον γὴν ἀφῖ: ἐργαζο ἐδροι δαρὲ τ 

φοιντο ἀλλὰ “ερ! μϑβοιομ δ ἘΣ ϑεοῦ ϑυμάτωψ δγαξι δ " οἱ ἀλφὸὰ γχελεπήναντες φιάλη ἱεραὶ 

ὡρὶς υὐσώπου σκϑύἐσιρ ὑπίξαλον.ὁ δ ἐϑν δ οὐϊκοισῶς τίως τ φοκίδν φέ ΘΟ ῳ ρβιισιν ὁδὲρ. "ὦ 

σἰπιφραμόντισ δι φωγαῖσι γε, ἱφροσυλίας αὐγοῦ κατηγόροιιν. . σις πὶ τίὼ αἰτραυ οὐ “πον πέρ 

ζα “πὸ ἱεροῦ μι τσ πίλεως ἀγόβϑνος ἀφὴς νόμιμον ἰῷ γὺσ' ἱεροσύλουσ' ἐπ ἐοϑες, δ περ! δ 12 

«ἢ 



μανϑάρου μῦϑιν αὐγῆς δα 

πσοιηρ. ἄπ ο ον ,ὀρίνη μι Μέμυν 

σχοιὶ δὶ πύτων ὅσοι επῆσ'. 

ε τοὶ σὶν αἰοτύποον λύγοισ' : 

σβνυρίϑη, μῦννος πετεινῶν ᾿ 

ὅς ϑεοὺς ἀφιπαύμορ ἐκθὴ 

τὶ ὀκότω Λεχθήσετοι. 

Ζελῶσε τῆσ' δὸτυίας: ΒΑ, τὸ 

εἶτα ὅδ καλένται κατὸ 

λέσιμ ἴοι  γϑῦ ἡ “ποιρουσο 

δροφὶ κώλων Θά ΜΕΙ ́ 

κῶν ἐσιμεμιπαννων ἐσσὶ 

πρίνισ δ Ῥοχρίοισ: διάμ 

; βοις δρασονοιλείοισ. ἰωψ κᾶῖς 

κοὺ πρύλωσι "δ: δ ἡ αὖτ’ 

δροζῃ “κσαν τωρ. ὧν Ὁ μϑν 

δϑυτερομ ἰῷ ται ὃν 

ἀτοιζφϑαεμιμερίσ. «πὰ δ 

Λοινποὶ “στὸν τα δμυτρα ἀ 

ἱκατοῖ Ἄαγο τος τοὺ ὁ μὸν πέρρ 

συλλάξουσ ἔγοντοι “ποσδισ᾽. 

“τοὶ ἢ πενπα συδλαβουσ. ὅγα 

λυῦν ται ϑξα Μμᾶκ ριὶ συλ 

λαβα ὥς ἐπὶ κοὴ ἰάμι 

ξωμ , Ῥοχαων ὡς ἄρνα 

εἰσ δϑο ξ ροιχείασ', οὕπω γα 

{αὶ χω τερασυδλείβω Μ-» 
σῶν. ρνται ὸ ὦ  χοθίαμε 

ξοιπεντασύδλα δία 

(ος κνὶ να δγγρόχο. δὐωνικδριὶ ' 

παύων. ἐπὶ 1 τρρπίλᾷ τῆς μὲ 
δρ φὰς πουροίγραφος. «ἂχ 

δὲ αὐτισφοφζις κορωνὶς, 

ἔπ ὃ Ὁ φυφερόν. ΡΘΕ Ἂ 

᾿ ῥυφαν μαλαμώσ. 

Γιόμεις ἑτέρων. ὦ δἷον μυποῇ 

πειϑϑίντεσ' ἐοσσα ρρώιφύσεως 

ἑπέρων" 

διὰ Υ̓ ὑπ τῆσ' παρ δυσ᾽ 

Φιλοπατρίαν, ' 

Α͂ οι ξοφείνους 

ΣΈΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ, Β΄. 
Χό. Ζελῶγε τῆς ὅτ λίασι 

Τὸν πρίσβω ὁ ΟἹ μετέφη 

Ξ5 ρῶν Ῥόπων κα βιοτῆς 

Ετερα δὲ γώ αὐ τημαϑὼν κα ὲ 
Η με χοῦ πεῤσετ᾽ ἐσὲο 
Τὸ γυῷφὸν Ἀρὼ μα λαικόνν 

Ταχαδὶ αὖ ἴσως κ ἐϑὲ λοι 

Τὸ ἊΨ οἰ πορῶνοι χαλοπόμο 
Φύσως ἣν ἔλθτις. ἀεΐ. 

Καύσοι τρλλοὶ ταῦτ ̓ἔπωϑονν ἢ 
Ζιωὸν τίσ' νώμωις ἑτίρων 

Μετιροίλλοντοτοὺσ ἡρόπουσ--- 

ΑΝΤΙ ΣΤΡΟΦῊ ΚΩ͂ΛΩΝ 18, 
Πολλοῦδὲ ε ἐπονουσο ο᾽ ἐμοὶ 
Καὶ τυῖσι η Φρορὅσι . 

Τυχὺν ἀπεισί δες τί, 

Φ, λοποτρ αν μὰ συφ ἐανρ- 

Παῦσ δωιλοκ λέωνος, 'δωνὶ ἾΣ, ὅγωσ' ἐἀιὐνώ ὃ 

Ξιωεγιο μεν οὐδὲ ΤῬοόσποις 

ἐπεμοίνίω: ὅδὺ ἐξεχύϑαρ . 
Τί Ὁ ἐἰκειμοσ' ἡῥτιλέλφν,᾿ 

ὦυκ ρϑῆ ων ἦνιβυλόμδινος 
ΤΣ φύσειμτας σεμνοτέροις 

Κα τοῦ κοσβεησκ πρατμασνςττ 

ὧν- ΝῚ μὰν δυθὰ δον εἰ ποράγ' ΝΥ πρεέγματα 

Δαήμων ́ πσ εἰς, κύκλιον εἰς τίω οἰκίαν", 

ὁ} γ γέρων ὡς ἐσ εδγεὶ τρλλον Χόνου : 

Η κουσύτ᾽ αὐλϑ,στρι χὰ ρὴ τ πράγματι 
ὄργουμϑρος πῆς νυκτὸι ὅδὸρ πορύσωτοι» 

ἐμωνί δϑοι! ἡ Τὸ) παρὸν Α͂ γι. λαριρ λαλῳ κα γοθῷ. .οἱδὲ αϑοιμάτῷ. εὔθον καὶ ἀγιναφροσωδᾳ 

ἥν σίνειαιπραύτης: ὀμηρος σεῖσ' ἀγα. μδιέ, ἐπίεασν: Εἰδ' κεκύϊελεκῳν μἀσάνεγοιον ἀσήγοιγηο. 

Οὐδὲνπουύσετοι. Ὁμοιομ Ὦρῇ. παρόμρ, . ὁταρισον ἀχαίων οὐδὲν᾿ ἀπσίμ. «αὐτὶ προυίς ἐισεν - 

Θέασισ 



Σφηις 

Τὰ Σ ς χῶ ̓ἐκεν θέαις "γὼ νέφυτο 
᾿ Καὶ τοὺς γραγφιύς Φησιν οὑπαδείξν κρόμας . 
᾿ς Τδι νοῦν νδοραρσῦ μος ὀλίγον ὑσέρον- 
φι Τί, ἐπεουλείοισιθύ ρυωμδ θκογαο, 

Ὁ, Τουτὴ κοὸ δ » ρΘ ὸ κακόμ- 

Φι"Κλίθρα γαλαϑῶ τώϑωΟι νερὰ Δὴ δὰ 
Σ γϑματοῦ ἐρχϑ 

Μαλλὸν δ ! Ιἰσωσ' μα! 'κσ ̓ρχϑ : 
Φι- Η λυραν λυγήσαιννχος ὑποὶ ῥω μη . 

ὦμον μυ τὴρ μυκᾶτοι “τσ 

Σφόνδυλυς εἰχξίνοι καν ΧΩ Ὄλλεζο ρομ. 

ΦιΠτήσει φ ριώι λοσ' ὡς γὶς ἀλέκτωρ. 

ὄμτά χεβεελλήσεὸς : 

ΦιΣ χέλος οὐράψι 0 ν } ἐκλα κπήζων . 

ΠπΠ ρωκτὺσ' χάσικει Οἰκύκα τὸ σου γον δρδεο. 

ΦιΝῶ ΓΝ ἐν οὔρθροις “τόϊο' ὑμεσέροισ . 
Σηρέφετοι λέλαρα Σ κοτυ ληοδδ δ΄ 

Βδειόυκ ἅ μὰ μ ̓ὅδῶτ οἐλλὰ μοιμεκα ἢ πραϊματα 

ΦιιΦέρωυν, αὐ ἀπ καν ταγῶμ! φοὶς καλῶ: 

ἕτσις παγῳσύς Φησὶν ὀρχειῶβι κα λῶσ- 

ἕμοὶ δ διορλοσῦ μδῳος φϑαδὶ εἰσίτω. 

Φυσὰὲν τίσ εὐϑδιείς Βδοῶγ ἐκῴρε ὁδὶ μόνος: 

Φ, Τίς δικακ οδοίμωρ ἤηυ:Βδεὴ ἦὸς καρ νου- 

μέσοι τος Φι ἀλλ ὅτος κα Τοπποϑάσε τοῦ 

Α΄ πολῶ νὸν αὖ πονὶ τ ἀαμλεὶ αεμρνδευλόυ. 

Θέατιβδκνϑωρρϑὴς νὴ αἱ 
Ῥαγκὸς Κ. ρόνες: ἀρχώες: 

μωρέ: λήρους: ᾿αὐαιοϑέγρυ. 

Τιοὶ ἐποιυλέῤοισψ. ὀρλούμενος 

ὃ ἤρον πειραγραπκόνζ). 
δὐμαν' ) 1. ατωιδενκ. 2.).5 

γύσεινγε- “συρφ ψανς περια 
γι. ̓ μυποιφορὰ ἀπ 

ΜΌΘΟΝ θεόκριῃσ. μ 

ϑὴνΣ ἴ ρώτα: καϊούχιο δ 

ὧν; λ.; γᾶν. ἀρ αὐτοὺς τ 

βνε ῥὑπιθργιλέωἰλιγὐχβ, 

Σφόνδνλος. ἐσῶς αἰχφόντιται 

σποϊνίιε. ᾿ϑξδλέβο βον. 

ἐππισημειοῦ τοι τίω λίδιν 

κανποῦϑοι μι Χ' ὅτι » Ἢ 

κῖῖθι, ἐσπαὶ φαρμάκου λέ- 

γθισι. "λαγὸν ταράξας “αἴ 

9ι ον ϑιυλάασον ὁ δὲ τε 

ἐπὶ “τὸ “πὸ τοῦ. ἐκ) ἰλ- 

λιβόρου δι ἐλλεβοριαν, τὸ 

ἐλλεβόρου διβοϑι. ὑσ καλ 

λας φησιικὼ ἐλλεβορίζειν 

Πτύαπειφρύνιλος σὰ ρομείαι 

ἐπὶ τ 55 καϊεόντι “πιοῴντων. 

ἀπὸ φρυί χόν Ρ" Ῥαγκᾶ. 

᾿ ὃν ἀἰϑηνοῖνοι »(λ ἔμις οὐζνμίο 

σοὺν ἂλ ὡσῖν Μι λείων ρα 

πλιδνίσοινοὶ. ὁ δὲ φι ρύνιγρα' 

οὕ τοσ αϑηναῖοσ' ἰώ ἧδσ με 

λανϑέ. ἔσι δὲ » δραμά- 

“Ἴων αὐτοῦ ταίδε: αὐδρομε 

δὰ. ἐριγόνη. ἐποιπσε(ἃ ΝῊ 

οἴχες. “7: ὅσπερ δὲ κνθίως » φύγον κοἷ φεβᾶιϑαι 'λέαται Δἕαὶ ὅδ δρνίβωρ. Τάχω ξα Ἅλι 

σείσ΄. "μές λίϑουσ' δελονότι ὃ ὀρχουϑροσ. Σκίλοσ ον »ραίνιον. ὡσ' εὐ τον ἐατύραντοσ σκέλοσ' 

Δ ἐπιδείξαντος τὶ ἮΝ πρωΐωδν»" Κοτυληδῶν. δὐκι ΓΙ ̓  κοχύλα μου σρίφεται, ᾿Αλλὰ βαν 

κὰ πράπιατα. "ὀπόνγσ' αὐτῷ ὅτι γμιῶ δὲ ἐκ λέλιμαι χιλαρᾶς γ3,νο μϑβισ τῆσ' κοτύλην, ἐπεύγει 

ὁ ποῦς ὅτι ὅᾳ. «ἰλυσεωσ' ἀλλὰ μανία ΤΣ πραγιαπο: [᾽ μέσοι τοσ' οὐνὰν Ῥαηκὸν λ ἔγθ μέσα» 

Ἂν. ἄλλος αὐτὴ “Τῦ) μέσοασ. κὸ αϑρανδῖρος καρχρϑον! οἱξ: "ἀἰιριξῶσ Α ἴομες λέγῴν, τίασενρεσ' ῥδν 

δὴ εἰσὶν. ἀλλο φᾶς χορόν τοῦ, ξομοκλῖισ δὲ πποιιντῆσ. 'καπαλέγει αὐτοὺς σιζφῶσ' Φε μικ ρέτηις μὰ 

Ζιῶν οὗ μέσισ. Ἑμμελέᾳ κονδύλου. ἐμμέλοα Ῥαπίιν᾽ ὀρρσισ, ὃς ἐτλ εγᾶυ ἐμμ ἔλθα φδῆς 

“πὶ δὲ κονδύλονυ. δ σω μι αὐτῷ κθνδυλὸν ο. ἀπολῶ αὐτὸν. μικρὰσ' γίρ ἴδ, Ὁ λει 7] ὅσ. 



Αοισοφιίνους 
' ἐλ ΠΡ ΤΩΣ “«ἀνννκ ᾧὶ » Φ .».2» ΓΟ, 

ἔντδέμμν χἱρ δὴ ποοῦ ἐντῷ ἐθυμῷ γὲ ἐδὲρὰ',Βδυάλ᾽ ὦ ξυρέ. " 
δὲν ὧδ το ῥνυμοῦ. ΜΈΧ, ἔτεροσπραγῳδὸς καρκινέτας ἔρχψτα, ᾿ 
γίτεισ δὲ ἡρσ καρκίνου. «ὦ 

ψωνν δὲ ὦσε ὑς ὀγοφααν Αλλφὸσ αὐ ποῦ. Φι νὴ δ ̓ὠψωώμικ πκόνν 

αὐλὸν δγαξαλλων. πολὺν γ ΒδειΜὰ τὸν δ0᾽ ᾿οὐδέμγὶ ἄλλο, πλὴν γεκουρκίνους» γᾷ 
καρίείνους ππιρὰ "οὐδ κῦ μ ρυσέρ Χυτο Ὁ ἕτερος οἷ τῶν ἔα δ ͵ ἵνουν 
μίνους τοὺσ' λεγομένουσ' 

ἐγούρουσ'. Φι. Τουτὶ τῇ ἣν ηὸ προσέρτν ξὶσὴ φα: ἐλαγξ- 

μα ̓ α φάλαγϑ, δος ἰγγόπ Βδειόσηνοτή ρ"δ οὗσῦς ὅδε τοῦ  γυθουδ, 
οένρου ἡ ὀξίς: ὅσαι κρ τουτυσιὸσ "ἰὼ Φατῳδίαν τοι ἔρ 
Α Ἄλως: ὀς σμἠιρὸν ὁρφιπ ᾿ ἶ 

τ λοκλέα κοὰ ὁ φαλάιν Φι Ωκαρκίν᾽ ὡ μακαίρι, ε, τῆς δἰ πσρεϑεὶ διδ' 

ον. δΐιλον δὲ ἐϊι δΗ' φερε ὅσον κὶ ὁ παλινϑῦσ' ̓ κατέπεσω ων Ὁ Ῥχίλων» 
μιράτονσ' ἀγγείωψο κρὼ καρ Α͂ τὸς κατοιβα τίον γ ἐπροῦ τοῦδ᾽ ὦ ζυρι ̓ 

“- ͵ τε 

χε μωμ ορανημ Αλμην κύκα τοῦτοι σὶν ἣν ἐγὼ: «ρονχῷ. 
κίου ἡδσ᾽ . σαν δὲ αὐτῳ! 

ξὸς; “πτισ. μια ρα, πορίνται τὰ 

σότε κοὺ "ὦ ἐσὶ μικροὶκο Ιν ̓εΦ᾿ ἐσυχί ἡμῶν προτθῳ βερηκίζωσιν ἑκυύε" 
᾿μῦται, φίλαρλουτοτε “τῶ 

δασ ἡισαν, ὅνεσ' νῷ φι ́ 

λαρχικώτεροι . μὰ δυδηοῦ τρῶσ πε ἐμ δγοῖ, ἐσ ὑπέη! “Ὁ; Ο αἰννοτήρισ. περὶ ἐουαλές- ι 

ου: ὁ λύτσ' παιννοτήρισ' δεούκ αὐωσ ἀλλϊπεὶ κ᾿ ἰἰννόντι ΓΟ σύννομον, κοὺ ἀεὶ ταῦ; προιδυγό ΔΝ 
βϑρον. σοζφοκλλσ ἀμ φιαράῳ ὁ τπαηνοτήρησ' τοῦ δεμαῤπευσ γ005: Αἱ ὅλωσι πἰνγαῦορ εὖ ἴδι- τ; 
τον» ϑπδίχυτοικ δι ΠΣ "οὐ ὅτων εἰσέλη μικρὸν ἐχθνόγον διάϊιν4 τίω πόψναν 5 οἱ συσελλειτὺ 6- 
ϑραίωον καὶ - «ψαρήιλεὶᾳ Ρ̓ ἐχθύσγον. Α' λας, 

Οἱ κᾶν ζϑόντι λεγοισι σύννομιον τῳ καρκνῳ ω ὕ χαιννοτήραν, οἱ δὲ αὐσὲν ὧν καρκίφον ὡς ἔσιτι - 

ρεῶτα τίω αἰνναν.. "φασὶ γον ὅτι ἡ μᾶν “πίννα, πρὸς τὰσ' ἀκῆνασ πεσοῦσι “το ῥλίου αὐοῖ “ 

σνισι Ὁ Ὄρφακομ: κοὸ τίὼω ϑέρμίω ὅς δἔχετωι. . ὁδεὲ ἐπιτηρῶν ἐἰσέρλῳτανεα “έκιᾳ αὐτήν. ἡδὲ συπ 
τὐλφὺ Ν ὑρραίωον Ὗ διβρώσκ ϑται ὑπο. Τῶν ὀρλίλων γ. ὀρχίλοσ ὥϑυσ' ΄ ὀρψίου μικρόν. . ἐίω 

τούτου δ ραχν δι κουτωφε ρὶσ, ἅμα μϑν πρὸς τίω λα νείανδμι ὃ ὴ πρὸ τίω᾽ ὀρχάσιν: εἐμφαίνᾳ ἡ ἢ 

αὐτοὺσ' ῶ μιεγολα αἰδοῖα ἔλενταις: ̓ Αλμίω ἀυίια. ὡσ’ πρὸς ἰλβὺσ δ ὁ λογοσ᾽ὶ ὅτι ἄλμι ὅτι πείν- 

τως κἤομε Φ οντο πρὸσ Ἂ “πολυφάγον αὐτῶν. ὅνα » “ταὶ κρίαμὴ ἡ σήπεντοι, στὰ ετρα, τῇ ζλ 

. Αἴ Ἄλωσ. ἐπειδὴ ἀλμίω σπϑρά σκϑυάφουσιν ἐπί ΟΣ φαγῶν ἰχούάγα} Σ καρκι ἐγουσ’ ὡς καρ 

δεν οὖν αὐτοῖς χεώμενόσ' Φεσμ ὅτι ταν ρασικόδασον ἅλιον, ἰνα ἐαν αὐποὺσ' νιίμ! στῶ ὁπ» "σῶ 

αὐτοὺσ' κοὲ φαγω. Βεμβικάφωσιψ: δγ απ; νησώσιᾳ.- βέμξιβ δὲ ὁ ὃ φύλινοσ σφόμξοδ: ῳ ἐσπι- 

γράμματι ΕΝ αῷ ΤᾺΣ σληγησι ϑυοὶσ δέμιβικα' ἵλοινπεσ ἐρρέφον ϑὺρεθμαποῦδες εὐὲ Τρ! ὀσλῳμας 

“λλαλοῦ αὐθισοφαάνες. «βύμβικος δὲν δαφερᾷν δεῖ. αὐτί πὸ εὐκίννν ώ ἀοροφονξ γα Δι ἴςι 

δὲ βέμβιξ ἐργυλθονὶ ὃν μάσιπ ορέφταιν οἱ ποῦδεσοΝ πιίγνιον ΞΡ ππεσων. ιὡσβοχίσι δ μάξι)ε 

ἰμόμᾶρος 5φὲ φεται. βιθεμ βηκιαν Κ᾽ ὁ περισφ φεοϑ. ὡσ' κῦκι γοῖς χορὸς αὐτὸ ἢσ' δαλέγται 

Κὰ αὶ Υ̓ 

Χοιῴς ἐρένων, ἡμϑ οὐὐτὸ ὀλί τον ξυΐχω ρέσωμδρ ἄπαντι;. ' 

᾿ 



-» φῆκεσ. 

ΣΤΡΟΦΗ ΚΩ͂ΛΩΝ , 
᾿ κ᾿ Α' γ ὥ ἀκελθι Αῶνυμα 

Τέκνα τοῦ σϑαλκουὶ ου, 

Πηδῶτε πρῦρει ἐψαίμαϑον. 

Καὶ 97μ αἱ Λλὸς απρυγάτοιο. 

Κα ρίσων ἀδελφοὶ . 

Τὰ χύν πολ ὠκύκλωσυβέτι.. 
Καὶ γα φριωΐ χειομ 

ἕκλα κ τισοτω γ)σ ὅπῶσ 
᾿Αδυντισ αωσκέλος͵ 
ὥφωσιρ οἶϑε α΄ τοὶ 
ΣΤΡΟΦΗ ἙΤΕΙ͂ΡΑ ΣΤΊΧΩΝ, ἱ. 

Ἡ μι Ῥόξει.παροίδα νεκύκλω. ̓Αλίίξρισον σίου τ 

ῥ᾽ 5] εσζείλος οὐ ρα ιομιξέμαι κες ε΄ ἐμζϑων: 

Καυὺὴς 3 τον μέσων αὐακξ ποῦηρ πρόσέρπει 

Ηϑεὶσ ἐπὶ Ῥ; σὰ ἑουν ῬΑ) “ποίεσὶ͵ “τῦι σι Ῥιόρ ρα Ὑ 

Α͂ λὰ ἐβάγετ ἐπιλῶτ ̓ ὀργούκϑροι, ϑϑραζε 

Η μᾶσ ταχυ. Ὁ Σὲ οὐδεὶσ 'πω-σὰῤ ̓ δέσρακεν, 

ὁρ ούμ) ὃς τις ἀπήλλαξεν χορὸν Ῥατγῳσδιῶνεττ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΣΦΗΚΩΝ, 
ΤΕΛΟΣ: 

Καὶ δ φρυϊγεον. ἤλον ἐν 
σημάζδεσ' τί ἦν ὁ φρωΐχεε 
ὦν. Ρ̓ ἀσ ὕψοσὲ ἐντῆ ὀρχά 

σε; ἱκ λα ἵφ4ν. δὲ ὅζω- 

ων αὐτὶ “ΤΩ ϑαυμαςικόψτε 

λέγωσι. σιμΐϑετον δὲ ὅζ, ὧδ 

Ων ομυζᾷν Δ ἰλωζεν απὸ 

πο ϑαυμιαικ οὔ. 

Ῥ᾽ 7: σκέλος. ἐἰφρόνιος ὩΣ 

“Ω ̓Φιοὶν ὀνομάφεοϑεω οἅ 

μάτι πραγρδιωῖς ὀρ χόσε- 

ὡς. διμξαίοςσ' δ περιφο- 

ῥιθῖ. περιαιπολοὶ ὡς αὐωέ- 
ρω ψῳ 

Καὐφὸς γον ὁκαρίοίμος φ- 

δὲ προσέρχεται πρῦσ' ́ τοὺ» 

γ ̓ ὸ Ὑ ὁ πονγμέσῶον. 

Τ Τριόρχρς- εὑπαῖξε δὰ 

υ τρᾶς νεῖ. τριὴ ὃ τριὸρ 

λισ ὄρνεον. 

ἕξαετέτι φιλῆμπε. βάγιες ς 

αὐηρύσ' φνοῖν ἴζω. 

Οὐδεὶς πῶ ποίροσ' ἀσέρλυται 

ΩΣ γερὸς ὀρλούμϑμνοσ' "οὗ 

δαμῶσ ἡ ὑβέρχυπως 



ι πᾷ ΕΝ ΘΑΝΣ ΩΝ 

προς ἔρῦλαν 
δὼ ἀθ νρρ μὰν ΩΣ (Ὰ γ Ῥ , ξϑὴ 

εν κ 
δὼ ΠῚ ΕΣ ΧΙ δ" ὑκὰ “τεὶ μνν 

ὌΝ μλΑευρίλως ἢ ἐν 

ων ποίη, ΔΘ ἢ Ἧ ἐ με 

ἐν υθωκ 5 δος ἀρ 
5] δι Ἶ 3» 

εὔραι ἊΣ ̓ ν ονϑ ὧ στὶς ΤΥ 

τυ. Ὧν 

Ἐν» "οτὸ γνο οὖ τ Δ 
νὰ: 

ΤΣ δ 7οσ δὲ ἐμ 
 ἀ " ἐμ Ὲ 

ΩΝ νῷ καμάρι 

ΕΣ ἐργθο νὴ ἡειρὺ νδνθ αν 

᾿Ξ ν θὰ ΗΝ, Ἀδυρεδοννδςους ἜΝ 

ξόνὼ Ν Ὑλαδυα ας 
Ὸ ν᾽ γῇ; ὯΝ ὰ ΠΝ τὰ 

σιθωνς ὦ ὑὐχανιοναλμς λ γεν: στάν: 

ΡΥ, ΑΝ ὧδ ἀπ ὌΝ ἘΜ Ν Ψ 
Δ ὶ " " ᾿ “ ͵ 5 ᾿᾿ Ἰ 

ἐδ ον Αὐγαλιο ξος γάροκΣῖ ; 
πόνον δ05 ᾿ ρου φοδο ἡδὺ ὡλαυδοῖῳ 

υὰ ᾿ Ἐν 

2 ΤΥ ὑατρ ἐπ δὶ ἄνες. σους. ᾿ 

ἢ "ἰσθλιρφοόκιδαγδμθν ἀδὴ όταν “ἣν αὐ 
Κ 

᾿ 

"2 ἐ 
ἀδιος ὁ ξα υϑξ ἶϑν ᾧ ΝΠ Ὄχυυ ὃ χὰ ἀμιτο ' 

ἀν ἣν ᾿ ὀπῦνα ὧν 5 ἊΝ ὅπ δι 

᾿ φὸνλο δᾶ δ᾽, 
Ἷ 

πμδονάκο δὲ Νὰ ἀκέικυνα 
ἐο ἣν ἀπ Α ἐφογ ΝΕ 

ΕΣ 
᾿ ΄ χὰ, ἃ : ᾿ νοι γῶ - 

τοὺ δ" ἜΤ] χν δρονλϑη 
; 

κε ' Ν ; 

ἰϑυχ» Ὁ τα ΟΕ ες, 

- οὖν ὁ ἢ ὁ εαὴς 

δὲ ϑουβχθάρηῦ δηλ οὐ 

φ ᾿ Ὧν "80 

“ἷ 

. 
. 



᾿ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣΓΡΑΜΜΑΆΤΙΚΟΥ͂ ὁΡΝΘΩΝ Υ̓ΠΟΘΕΣΊΣ ΔΙΑΝ 
ψ ΣΤΙΧΩΝίΑ ΜΒΩΝ: 

[ὡτοὶσ δας  φύύγοισιν ἐθιασ Νοννίσιοὶ πρὸς μὰ ἐπανπουὸν λωόμδρυν τηρίας. 

Ελϑόν τίσ ἡ ἠρώτων ἀπραμόμων πόλιν. Εἴς δὲς ὀρνισ παι συμππευρὼν μιυγοὶ ππλάόβ , 

: Ππινῶν φλάσκφὴ δωιύατ᾽ ὄρνιθωμ γγϑοσ. ἸΚὐ πῶσ ἑανπῃρ κατοὶ μέσον νάἀέρα. 

Πόλιν [υτίστωσι » ϑεῶν τοὶ πράπλατο, Αὐνγὶ ἥγαλίμοντ᾽ ἐ "εκ. ἢ τοῦ δε“το) φτμωϊω. 

Ππερυχι (σηϊαοϊουν ἀξίῳ σον δὺ! ϑεϑῖ. Ἐπίθεσιν οὐ " μιϊερανὸ ρῶντες ἣν ολϑυίω. 

᾿ Α͂ λλωσ'. 

Υἷ ,πρεσβύτοι ἀθἰωαἰωρπειϑέτοωιροσ' δ. ϑδε λπιδ' τίμ)συϊιιφραυτίαν Φινγορτεσ' τῶ 

δ ἀλήνῃσι,μεπουέσοι ἃ αϑιαδοι μαύουσι. (Δ κολοὶὸν δι κὸ ρώνιν πρίου μᾶροι τἥγαηνοῖ ) τ 
ὀρνιϑέι,: ὯΝ “Ἂαᾶ Σ ᾿αὐτοῖσ' ἀμ)ϑυμιοῦνττεσ δ) αν γῖσ᾽ "Οἱ ὁ δεὐρμψιϑεστὴ ὃν πρῶτιν ἀρνδιϑοιί 

Φασιρ, ἐμωταανον πλεμὶ ων ὄντων οἰνι ἡσονσι (μαϑόν τεσ’ δὲ ὕσερον ἃ ὠφεληθήσονται, συγχωροῦ 

σι ἰἀϑδρᾳῳ αὐτου οὶ, οἱ δὲ, πόλιν κτίσαι περοβξρλάξοι, φεφελοίιοκκινγίαν ὑνόμασαμ. ΔΑ σὲ γωύτίω 

ανενόχλντον ἐωδιν οἰαϊθηψναῖοι ̓μαϑτησ' ὃ κὰ χενσμολδγοιζφοιτῶσι, λαβντι βουλόμϑμοι ἐν ὅἷσ' καὶ 

μέτωρ. οὐ δὲ πείντε »ἶτο πέμιποντοιιανπρ ἀίω τοι. «τελϑυ τοῖον δὲ κοὸ ϑεοὶ δυὰ ἡ ἐχοϑυ ποκα 

“νὸν ἐὸν τε ρέων αὐδιέφαυλι μᾷ Φιφ ρόμϑρον, πρεσβϑύοντοιπρὸς χυὺσ' ὑρνιθαςιὸ δὲ σκοποσιτοοε 

ματοσ δ εἰθμει “πούλιρν τοὺς ἀδαρναίοσ ὡς Φιλοσί μους: ἡ δὲ σκημὴ ἐν πέβαισ Δὸ ὀρνέοισ'. ἐγρώ 

ψε δὲ μετὰ Ἂν ἀλκιβι οὐδῶν ὑπῦ δ φι σούλαμιμίασ' νεὼς μιετουπσεμι ζΦύνοα διὰ τίω-πφικοπὴμ μ᾿ 

ἐρμώρικοὺ Φυτᾶν ἀσλακεδεέμονα. Αἰδλωσ. 

Υοῦ ὀσὶν ἀθίυδεδεν ἐκ μέχω ρηκότω πρεσβύτωι δια τὰς δγκασιηρρόδογται δὲ πρὸσὶ ̓ 

οΔ ᾿πηρία τποητο βού μϑνορ, γπαυσί μϑροιππορ αὐποῦ, ποῖα πῦλι σ' ὅν εἰ κατοκισμ ἰβεΆ 

ΤΙΞΉ. γενῇ. δὲ τοις ὀδοὺ καϑετεμόσιν, ὀρνέοισ. ὃ ῥϑν ἐκορῶνμν εὃ δὲ κολοιμιόμομα 'φονται δὲ, ὀλϑρ πεῖ 
ξϑέτοιροσ. ὃ δὲ (ὐελναίδιρ ὃσ' δι πότερος ἄρλαται. Ησκιωδὲ ἕν ἀθήνοίισοΚ ἐραμαγῦτο, ρὰ αὐγὰ 

ϑμυατῶς πεποιηῤϑμων. ἐδιόχῥν ἁλὶ χεβοίουαργοντοσ' ἐσ' ὦν »διακ αδλιοράτεν. ὃς ἰῷ »φόυτερ 

“τοῖ σ᾽ ὄρνησι. πρὸ ὁ τοσ, μά ψίασ κωμια οί. ιτος, φριύνγρσ' μονοβοπῳὶ σι δὲ λε. 'φοβφὰ δ τό- 

“χε τοῖσ' ἀνμμναίϊοις τοὺπρ αὐτο. τὸτε δὴ γαυτικ ὃν ἀπώλυτοπιρὶσικελίαν. "λαμαλφσ, οὐκέτι ἦν: 

νεκίασ' ἐπεθνηκ4. δικέλφαν ἃ σον τειλέσειντεσ' λακε δωμόμιοι. ἐγ ὁ λαμ εὐ μοψι ὧν δρατη ὅσ', 

“ἦν ιεἰκανϑητοτέω ἐκείω. ἀλκιβιαβες, τὸ λακεσμμονίων ἐφρογᾷ “οὺ ἐκκλισιάζων, συνεβου- 

Λε ύσιογοτὸ χεντοὶ λαϊΐε εὐπχέ μον! οἱσ'. τοῦτοι οὗ ἀϑίωυεθδων συμφο ρα. “δγὰ τοῦτο κὗ αθίω αἱ. Ὡρνφυλομ. 

ΓΥ ὅμως οὐμ. ἀππείχονη " τὸ ἱακοπραῃμονθρ ̓ ϑὺσυκ οφαυπεῖν. δλῳσ. 

Ησ: αϑέωναων πολιπείασ' ὁ μέγοον ἰὦ κλέοσ' αὐπυρβοσιγϑω οθοιθιλοτιμιία πρώ 
Ῥ τῆσῷ! μιδ ἐπώμιδεμι σ᾽ γβλεωσ' φανεσισ' αὐτέων πρῶτον αν βιλιασῆσο. “ἀλλα ζρδχρό 

νῷ ὑπὸ προεσώτων πυμερῶν Ὁ πολι δυλερῶν, αὐεπίγρ αν χρὴ ὅλῳ μοῦ τοτοίλιν 

ἐπὸ ΡΝ τὸ δικυλφκοῦπολί μουπογνρῶμ τινῶν τοληρα πιάτα ἐγλειθιϑϑέμ τον ἡ ἱωὶ ἰσφαλισγλγο 

Σ παρ ̓ἑαυτοῖσ' κα τού στε σισ΄. "οὖ οὖ ῥμϑρᾶδλοις ἐρώμασι, δυο φικω μικὰσ ἀδείασ' ἢ “Ἀλεγχῳ ἀρε 

σοφαϑησ ὺς (καἰκῶσ' “πολ »τενοβδίου: '(φανερῶσ' μϑρ οὐσὶκ μιῶς οὐ δὶ τούτου [ὦ ἐκκλησία. λι- 
 ιμότωσ δὲ ὑπ αὐλίμον ἀτν κόμῳ δέαισ' πρασκρούφν. ον δὲ τὸς δρνῆσι Ὗ μέγαι τἰδγανόνται : ὡσ' ὲ 
ἀδόρθωτομ Ἀδὰ νόσυμῴλορλιπείας͵ νοσονήσησ', ῶ Διεφοδλδρισ κ ὑπὸ προισώτωμ, ἃ ἰδλίω ἐϑΑμει 
λιτεῖαι οὐνίἥεται. κοὦ προυρῶταις ὑτέρου;, ὦ σρίψε! Ἔχ οντῶνψ, ἱιακῶὼν καϑεσώτων. οὗ μόνον δ 2.» 

ἀλλάχοὰ ὁ φῷμριδλον. τοὺ τἰωφύσιν εἰδέοι. συμβουλϑύᾳ μετα τίθεοϑς πρθ᾿ ἦρι Μαίωσ 6, ἕν. 

Η 

ΕἾ 



: γοὲ ἐμῖῳ ἀσπὐτωσισ' αὐ τηυτοὶ δὲ ῬΝ ϑεῶν βλάσφεμα, ἀδιτιθίως ὑκονόμνταιᾳ μινῶν 7 ἰρῴεσι. 

πἰὠπόλιν προσδεβοϑεθεγιφροντιτούψτων. ΦᾺ κατοικίας μ᾿ ἀϑίω μίῳ νὴ οὐ Τῶν "ἡ ππέρτε- ΘΝ, 

λώς ἐδλοτριωκότων ἑαυτοὺς ζο χόρασι αλλ ὃ ὁ Αδὺ καθόλου είλος, τοιοῦτο. ἵκασεσ δὲ ρκαπὰὶ τς 

μέρος οὐκ ὀϊολ αδδ' αὐτίκ ρι ἀϑίωκίων ̓  ἼΔΩ παρ᾿ αὐγρὶς ἐγλευριφολϑῥων πὸ κοινὰ ἰλέγγειτὴν 
φεὐλίω ὅγάϑεσιν μἀρυμίαν ε ἔγκατα απεήρων “ρὶσ αἰκούτοιν,ἀπορδλαγλναια ὀκσάσνα Μολθν. “ΞΡ 

φᾶς πολιτείωσ. εὐ αρτίϑυτον ΤΙ τὸν ἀἐρατήλινς ΕΣ “ς επείσισ' αἀππολοίασων ἀλλὰ κοὺ βουλὰς 

δ᾿ συνόδου ὀρρίϑων, στοῦ αϑίωαίων δυςοφρίψων. ἀ Ἀλὰ Ἂ ὑσουππίζᾳ ἃ ἀσκόν, ἃ ἀψιφ, μια τον 
γον ὁ ποὺσ' λονπονς ἐἐσοίτων ου ,χατλῶς. ἀλλὰ γιμρδιτὰ, ἃ ὡπείντων προαιρέσεις ὑσαὴ αἰλς 6 

κῳδείασὶ ε ἔγεκερ χρυμαπίζοντοις. ἐδ ὕξερον κοὺ τοὺσ' θεοὺς εἰς ἀπτμοισίαν κῶμῷ δξ τὼδὲ ὀνόμια 

σὄ΄ὸ τ γερόντων πεπούντο. ως ὁ πε ποιοὶ τερὸς δε Ἡρρ. "ἡ ἡ ἐλταίζοι ἐσεοὸς οὐ ξελτίοσι . τινδοὶ 

δύφασι ὃν ] υτέώύ,τὸὰὶσ ἐ ἐν τοῦσ' Ῥαγῳ δέμις περατολογασ' διελέγχειν. δὲ τοῖσ' νὥ, πίω Φλγν 

γιντομα χίαι συμιταλοϊὴμ ἕῳ λον ἀποφαίνων, ὀρνεσιν ἴδοκε διαφέρευθοιπρθ. θεοὺσ' περὶ χὰ 

ἀρ χϑς. σι ας χα Θρίου ὁ δράμα καβέικονεῖσ ἄσυ,δγὰ καλλίους δέλιναια τὸν ἀμφιαβαον, ἐσύ 

δαβεδγὰ δι λων, δον λαζοι δν αὐντις »οὺς χρόνος, ἐκ Ξ ἰρισι ϑβνομόμων τ δϑὰ ἀριμινέξονπο πρύχω- 

βρίου. αϑηψοῖοι γχὺ πέμπποισι τίωσκλαμιν; αν »ἰλίοιβιαδαν μυταςελλόμϑροι αὶ κοίσει ῴι “Ἀ 

μυφηθίων ἐΐωμι μήσεως ὁ δὲ, νῇ χρ! μὃν ϑ τεἰουΐπεη» γἷσ μεϑάϊαουσιν. ἐκῶθων δὲ Φραημὸν 2: νσού ἢ 

ἐς πελούννεσεμ ἐπρεωθα. φι δὲ μετακλήστω δ, μέμνντοι κϑὴ ἀρισοφαίησ, ἐπεί, ρύπῆ φν δ 

ὄνομα. Ὁ δὲ πάπας ἥῃλῶνιον ὅσῃ φειδὼ, μι"δ. μῶσ' ἐμὴν δὰ ϑυύλασσαν ἱ ἿΣ αὐακνάε τοι κλη 

τα ἄγουσα ἐσζωϑον ᾿ σο λῶμ. μία. 

τΑΤΟΥ̓ΔΡΑΜΑΤῸΟΣ ΠΡΟΣΩΠΛ. 
Εδελπις. Πφϑέταιρθ᾽, Θῴανατων ἕποταῦσι 
Ἐπεροι θά σοὸὦν τροχίλοσ'. ἔπο.- ! Χο τὰ ὀρνίθων. 

Κύρυ: ἶς ρόιδ'. ΠπΠ ἜΝ 

ΣΧ ρησμο. λόγοσ'΄. Γ εωμέῷ "σ᾿. Ἐπίσκοπος. ΄ 

Ὑνφισμδτο γεώφθ’. Αὖν ελθ΄. Ϊ θές». 

Ἐπερισκ ρυξ, Πατραλόίας: Κινησίασ' ἔκῳ ες ἢ .: 

Γονης συκ οφαντησ: Π ρομνϑθύσι ΠΠΙοσεισῶν. 
Τοιραλὸ 00. Η ραίυλῖς, Οἰκέτως “περϑέχοιρος. 

Ἐτερος ἀπιλθ, 



.ςς. Ρυιμωὠκελόι4σ. ἡ 

ἔοϑεσι σ' “Τῦ "ἥρὸμ 

στοσ' ἤρου μια τοσ,. 

δὐθνς ἀ μοιβαδονά ρχωτοῦ 

προσὼ “τωρ οἱ δὲ εἰχοι σὶρ 

ἰαμξικοιτρὶ μεφοιάκατοὺ 

λιθίηρι, ἢ «ὧν πτελϑυντον 

τσβεινεκανἐγφρετίω ἀπ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΟΡΝΙΘΕΣ: 
ΓᾺ Εἰ, δίνα εὐ ϑέσειδεμιετο δ᾽ 

ΡΟΣ Ὁ ᾿ 
Α ᾿ ζαι σίλον κωλοβ ἡαμβιπ 

ΡΘΗΝ κελμβεισ' ἡ τὸ ἰάλθο Χο Ὶ͵ ἘΆΝ ἘΞ ᾿ 

Ἐν , Νὰ κὸν μονομεβον βραχυίοα- 
) , ͵ ᾿ ΟΝ 

Ἰὼ δ δε μ οἴρον Φονετο ; πολι τον Δμυτα ῥερής 

τ ΣϑαΣ λξες ᾽ ᾿ ,ΦἊ “ ψ ἢ 

Γε» | ΣΝ 3 Διοιφραγείησ' . ἥδ δὶ ον ει ἀν φορ β λιν Ῥοκε Ὁ 
ἧς Α, ς 4 λ αὐτοὶ λη κι τον ντῷ πελᾷ 

“ Ρ ̓ λα " : ; δε τσλι ἴϑω νενϑυύε μου τοῦ τὸ 

Εν’ Τι ὦ πρνηθ ἀμ χώτ  δἰλέγφδδνκολοὸν φέρ 
; : σλαρμυ το, δρ. ὡσ' εὐ πόσῳ τινὶ δενόϊρου 

ΕῚ Υ 
4 4 “ ’ 

Αι πολούμεθ᾽ αἱ γλωσ' τίω ὁσὲρ “ρος ρσρϑμω- μέχρλεῖς με ηθ, ὁ παρ νλροναᾳ 
τὸ Ν᾽ ΠΣ ΩΣ σύ ΝΗ, γοβτυσ᾽ ἰκαστεμιεῖνο “σύρθυεν 

ΠΕ ΤΟϑι εἰὰς κσρὼμν πειδὺρδρ ον "τὸν εϑλι 6}. ἑϑόμιπεποίητουιδὲτοόνόμα 
Οδου “πέριελθεὶν σοί δε». "σλεῖν αὶ χί Δ! οο, ποι πρεσβυπίρωμεηρ μϑ 

“ 3.3 “Ὁ ! 3 ᾿ς ᾿΄ ηἵ 

Εὐε τ δεμὲ κολοιῷ 'πτεγ}0 μδρομ κὸν δύσμο βϑν». πρχὸ “πείθεοϑς ὶ δὲ, πον 
3 Ο 7 : Ξ Δ ΥΔΙΗΙ ; 

Αγρασυδάσοι τοὺς ὄμυ χεις “Ὗ δακτύλων . μικράν ἡβλιρουργῳ, τὶ 
Εἶδι σ᾽ αὖκ ρωφ4. τοῦ» ὃ τίω 

- ἃ . ΓΙᾺ σ᾿ ΄σω 3 Ἃ ἴω γγ} 3 7 

ΠΕ.Α Δ οὐδὲ “ποι γὺς «σμιεν οἱ δι ἐγωγ 17)" κορώρνίω Φέρωγ, ὑσ' ἐς τοὺ 
ΙΙῸ ἡ Ἁ Ἁ ἘΠ Αυ ᾿ - 

ΕυἘμτευϑυν,; ΤΗΜ πσϑτρι δι αὖ ἐξάύροις σύπου ᾿ γαν τον [“} μολοιω ἄϑακε 

4.» ὰ .,» ὦ ᾽ ; ! τἀ τοῖν » 

ΒερΟυδ αὖ μὰ δέαγ ῳτίυϑεν ἐξυκε δες λϑοομῆνθ νὴ καὶ παλιν, αν 
τ τοῦ εἰσ’ του πσισώ «ἴμρω 4 

ς ; ἃ ἐσ γρυ-αϊσωδπελθε, λα 
"νὴ μϑν,σλανω μεθα. οἱ Ἴ ἰεῶσ᾽ δὲ “ζρηίωτωι. [' ροῷο ρουμϑψω. δέν ρὸ κάκεισε ρρϑυὸ ϑροιῶς τοὶ 

ναντία. πτ οζρορξιοϑς γοιλέγυται τὸ ““ραφιράν τίωςή μονα "ρἷσ' δγαϑοιϑῥοισ. Ὑὸ δὲ μεκολοὶ. 

ὅτιο ῥϑρικολοιὸν ἀρ τει ὥστε διξι3 α!αὐτῳ! δέθεντίω κθ΄ το ὄρνεα ὁδὸν. ὁ δὲ ἰιο ρωνίω δυὰ τὴν 

χεϑανδν ῶ μέμφομται ἑαυχῖσ ὅτι δὲ ηρισ' ὀρνίοισ' “σἰσεύσοιντες μα ραν ἥψυ στὸν κοὺ οὐ ποπδ 75 

ορυλϑρον δὺ ρον.“ εἰιᾧ δὲ ἐθ4 ὄρη “τοῦ! τουῦ τοὶ αὐνα-πι δὺ τοι οὡς κρὺ οὐ νεφέλοωνὁ δὲ μὴ κυμίῷ ὀϊίεο 

θοὸν ἐλϑῶν ἐμὰ ὧν ἱμακομί μομ᾽ ἔχον τοι γοξρτου ὃ ἀϑωθον Τὸ οὐϊε δίνθεσ' Ἰοὺ μωρέοισ' “πλέον ἅτ τοὶ 

ζτο. Τ' λὲν χίλια. ΤΠ κ} ἡ ἰρᾶσισ' το πλέον τολῶν. Αἰ“ πϑασοδισοι ἀφ αν! σοῦ αἰπὺ (δὶ ασο- 
δοῦ αἷτο γαὺ ἀφαν!ζ4 τίὼ προυπά ρβασαν ὕὑλίω ρβευλωνιὶ ἀποῖε ροῦ σοῦ ἀζῷ αν! σουίυτυ" 7 7 
ϑρον ἐκβαλέν. Εντευθερὶ τίω το ἵ Δ. “ἐρωτημιοτιίιο ςιδευυν ον δὰν ἐν τιῦϑον Ἴω δὰ ΤΡ ἴδω 

Ἡ δέν, του πέσοι χοῦ ἀδιμασ ὡς πολὺ δὲ ἐφετηκότων τοῦ τοῦ φησιν. Εξ "". ἐεεσίχοντονῶς βονον 

δηαβα λλουσικοὺ τολώνον τοὺσ' ὁδοὺς πνώ στε 4ν.οἱ καὶ ξονον μιὰ 2λον Ἶ σασι τοὶ σ᾿ ὁδονς.»ῦγσὰρ θνμι-- 

μνημϑμος ὴ εὐ τοι φυσπτόρται, δὼ τού τωρ. εἰ ὴ δϑουλόςυ γουβ, ὡσπῷ ὑβηϊκεςίδεσ ἀειδὲ ἃ ἕχερβ ὕχωμ 
Η 1 



". 

μὰ ᾿ 
μὲ 

Αοιςυφαϑουσ. 
κν “- Νὴ ὦ ς λύρανξργν δὐλύξουν τιτοῖ- ἑνειόι μοι ευσὺ μδρ ὦ τῶν πίω ὁδὸν ταῦ τὴν 12 

ΟΝ ψίδυρον! δήθενόμι. κατ Εν. διε μὼ  δέσραικεν ὀϑ κα τῶν ὀρμέων". μυ)ὴ λαὐγοῦ βιπολέμων εν 
τρὶβϑυπἰρυτ) Θιάϑένν ὁπινακοπσώλις ῷ ,λοκρατης μελαγδρ λῶν, ΝΑΙ 

σιν ἐρατοϑέμσυσ' αλδυμάς ὃς τῶδ᾽ ἐφα θαι νῶιν Φρώσειν ὃν τυρέα: 
εἰσ Λέτων. ὃ δὲ σβικεοίδισ, Τὸν ἐποφὺ δα ὃ ὀῥν!δ ἐκνοτ ἐκτῶν ὀρνέων» 
κιϑβῳδὸσ' “πιορίκασ'. .Ψι| 5 

καλῷ ἐὸν ῬΚΌ ἀγῶμα, Κάπέστο κὸν μϑὺ, ϑαῤῥελείσου σον πονὶ 

τ ἣν λακεύ [μιοψιιδυπτι Κολοιδρ,ὀῥο λοῦ “τάνδε δὲ  Ἴγ! βόλου. 
γαϑίυδαια δτσ. Αἰλλωσ'δ ὁ υῇν Τωξ' οὐκ ἄ ΩΣ Ἴἰρδρ οὐδὲν ἄλλο. πλὴν δοίερ ὅν» 
κεσίδεν' ὧσ' ϑεβοῦ' κωμῳδεῖ Καὶ νιῶ τὶ κέονασ' ν᾽ δηριίκα τοὶ ΜῊΝ πεώμ. ἡ 
ἰού δι Φρύνιχοσ' μενοτρὸ 

ΑΨ; ̓ιλ)οιλεσ ππθηίκουσ.Ἅ νοῦ Ημᾶς ἔτ ̓ἄξς, ΩΣ ς ς᾽ ἐνταῦθα 

δ ἑτέρος πιρλσλίτ΄. «λυϊοίαν ὁδὺσ «“" 4.788 μα ταῦθα ̓ἔξαηι οὐδαμοῦν 

σιλέαν. -πείσαψε. σβνίιι 

δἰδεμιανομαίλεσ ἕν ποῖσ αι 

Βηκουσ' ὃ ὁ αϑῤγιδειμός. ὁ ὃ ιιόλαβιδὴ ἣ, νόθος. Σ ἡ αδὐ τῶν. παΐδων Φιοῖ. που πέςιν ἐσ' τιδῦμοι 

ὁδὸν βωϑζε: Οὐ ἱμτ: ὀρνίων. αὐ, τῦ)ὸ ρμνεοπεόλωρ. σἰδυμθ’ δὲ »δειμὰ φύσα 8ῃ εὐτοὺσ τς 

»Ὃ»» ὀρνέων αν πογϑέψαι!. ἐπεὶ ὀριέοει, φιλάκωνι ἰκῆσ' ἀσεπρὸ δὶ τῶν δύο κ ακῶσ δὶ μαυπίμεαιν. 
ἐπ λλαξανοώσ κὶ Τὰ τοῦσοραταγου ἀπβαΐ λώ " χαντουῇς νηϊεόφφα τον. ἐκαϑεὶ(λαὐ δ Φιοίν. [ον 

Α͂ Ἄλωσ'. ὅτι ὅτωιὅλεγον (Δὰλερ τόσων, αὐηίντολὺ ῥνιον πλείων. ὡσ' 55 5 χὐῬυι αὐτά τον αι Ῥοπωλξι. δὲ 

αὐα φορὰ τῷ ὃς καὶ ὁμερια ω τὸνασυνασἤνν ὧν. τουπέρεσυζφεῦιν. ΤΩΝ ἣν ὑπο γφοιχὶ ὃ, γι μοῇ) 
"ϑκόρακ' πρρῦ πιγαῖο πώλησ. δὺ ορνεοτατόλης: Ὁτιτελιρα ὀρνέων, ἀλαιμακορ, τρορῖρο) 

ἐπώλουν. διαίμαξ ὅδοςο 9 ὁρμέου. ον τωσὶ ἔφασκι νῦν. οἱ μ : φασὶν αὐτ' ἡ δασύρῳν Ὑ οὗ σώπειον λό 

γν.- δέον ὑπεῖν 55 αὐῶν "λέγᾳ ἐίω ΩΣ " βωίων. «οἱ λεοὗτωσ. ὃσ' ἱφσκεμᾶλὴλ βρασων ὀρνέων δύναιϑια 

“ροηγήσωϑοιι π΄ ὁδὸν (ἃ δῷ βαρ μὶν αὐτὸν εἰμ 3 ὀρνέων. διον ἐκ. “τῶσυτήμαησ' ξβ μ᾿ ὀργέων: ἐντωυυ τ : 

ὄντ. αὶ λλωσ. ἀφασκομδ Φιλοκ ραντισ. δὴ νῷν. -τουτέσιν ἡ μῇ " δεικτικῶς: σηβαενᾷ ἡμῖν ἐκ ἣ 

ὀρμέω ν- τουπέσι δηὰ ὀρνέων. ΩΣ ὑποπαϑύρισομάμ. γραφῇ ο. ὡς τῶδε (Δ δϑαι ρβσντιψές οἸοὰ : 

προστιθέασι οι ἐξῆσοοῦ ΑΚ ἐκ Ὁ ὀργίων ἀπίδογρικ ἢ Ἣ ὀρνέων, ὃν κολοιν κοὺ τίω κορωρίων δικάωσ 

μυῷ 5.0} ἮΝ τὸ ὀρλοὺς σημεαίνᾳρ ἡ "μ νὸν ὕποσπτοι αι. οδεΐξωτα ἐκ τὴν ὀρνέων: στα βὑοήνοιαν 

ὃ ὄρειοι, δ᾽ ὅρμις ἐβώετ ἐκ 3 ὀρνέι ὡνψ. ἐδειρν ἐκ 3 ανῶν. Τὸν μϑιφαυρρελέδον. σύμμαιλοσ, ἀ 

σώσω ρον. 'κοὰ ,γων. οὔ τοσ' ἀὶ σμιὶ ρότητι, ὑποτηλικλεδου κικωμφδῇ. «κοὶ ὑκολοιδσμιίερὰσ' 

ὧν, ἐκ ξβ 7 φὺντίωσύσεσῳ ἔχει Α' στ ϑηφι ἀδιλοι ὁ ἀσωτίοῦ ρὰν λέρφς ὅσ κ ὁμῳ δέ το ἀλσμεικρϑ 

πιτισύμα με ον ἢ (ὐθοιρρελέδεσμμικ ρό ρόσ.α ̓χδοὺ ὁ μδὐτολ ότι ὑπειλ λήφοασιμεἡόν τινα δναιϑαιρρυλεῖ 

δουξ ραλὺν πο γααλλσιον κολοιμ' κωμῷ διξιαϑεαι οὐκ ὑλοίϑρ. δὲ ἠδν αὐτου ἀφ κωμῳ δἰκεε 

»πεὶν. μιμηποτεοῦν Φησικιατοῖ δπρίφ ῷρα σινδριμκον ϑαρρελέδον ἰιολοιόνεἢ ἐν Ἰσωτῳ! ϑαρρελόδισ' ΠΩ 

Κολοιδαςὶ "ὡς ἰολοιοὺσ' αὐτὸν πωλοῦντοδιαβα)λᾷ. Αλλωσ. ὁ “Τῦ ϑαρρελέίδου ἡ δὸς ες “ 

5 κολοιρ. Ἰωσὶ οὐκ ἀρ ἐν. δ)ἀντο ; τοὶ Ἶραν αὐτὴτοθδὲ σειν» τοντέξιν Ἶδε σαν ἴξω τωδάκν 

ὰ αὐπὶ “τῷ ἦ στιν. "του τίςιν οὐδὲῳ ἀλλοῖ 71) ἢ δὐινφν"Κ αὴ νῦν τιν ἐχονασ ὡς τόκολοιοῦ κι χονόγοῃ 

ἱιατὸὶ μὰ πετρῶν δὲ ὅπου [2 γϑπησ πετρωδι. Θὺ δὲ μὰ δ) ἐγοιζϑυν. ἐδιοινοῖπτον ἡσεν. ὡσ' ἀακα- 

κλιυῤθῥεσ' ἀπιντολοῦ ᾧ ΦᾺ ὁδοῦ. ἄλλῳ δὲ ὀνόματι κέχρνται: Οὐ 



ἊΣ, 6. "ἂν ἐ ορι ἣ ἢ ἢ 

ξυυιδυδί δὲορὠνητῖσ οδὸν ΟΡ ὑὸς ὰ 

Ἂ 

ὅρμιϑεσ. 

Οὐ Δ᾽ ἐκορωμειᾧςἐδεφϑετϑα 
ἀρη νμι ψα 

" ενόυ. πιο τοὶ ἐκρώζει μὰ ὅ3α νυ χει τότι: Αὐηεῶδην αι υρῆ 

Ι υ. Τι δὴ λέγενπτρὶ τῆς ῥοῦ ντμὶ ἄλλοτ᾽ ̓ , νὲσγρωφουσιν, ἀν ϑκῦρ 

Βρύκοὺσ' ̓ἀπίδϑεϑο, , Φισίέμονρυσ ἀδεύνες ̓ νν. “βρύκου σοι δὲ δέκνουσοι 

Ευευδεινὸν δῆτ᾽ θὴρ ὁμῶσ ϑο μϑύουσ, ὐλρψ να μι τε 
σοι. Εςκόραϊιασε ελθόν. 

ἑρκόρκκας ἐλθεν κοὐ αρρεσικλνκημάνουρ, “πα δ ἐὐνελᾶς τάξον «βέ; 

ἔπειτα μὴ μρῖν διώκιϑιω “τὴν ὁδὸν, λεταιώσπελθῶν. ἐν λότῳ δ 

Ἡμεῖς δὴ Ὑφρεσ δ πατερόντεσ ἐρλόγῳ ἐν τῇ" ϑπϑέσει. Τ ἰωέναντι 

Νύνομ οσοῦιδρ τὴν φανπίαν πίκα; 6 6Ὸ). πα τα τὲ 
ὁ ρϑὺ »ὲὼ ὧν οὐκ εἰςῦς͵ ἐς διάζε το. λῶρ» δαίκασ Δ  βρίρ». 

Ἡμῶν» δὲ φυλῇ ΓΝ γίνφτεμώμϑροι, ὄρμαι- «σεῖκιες καὶ ϑρᾷκεσ ἐσ: 

Αςοἱ μετ ἀφῶν͵ οὐσοξούνστος οὐδενὸς, ϑεδηρμις δὲ Δ ματα τέρα 
αὐ τῶ σείκαι προσιὸ ρϑυσιν 

Αρεή]ομεϑ' ἐ ἐκ τῆς πα ηρὶ δὸς ἐἐμφοῖν ποσὸῖ """» τισα ̓ ϑρὸν.ὃ δὲ αὐτὸ σκοὶ μυ 

Αὐτὴν μδρ οὐμι σοιωτ᾽ ἐκείνην "ίῳ πολιν . σὸν «κω λεσενις δὲ τί πρίν 
3 ᾿ ᾽ὔ 

Τὸ μὴ οὐμεπολίω ἄγοι φύσέ! καὐ δοιήμον κ: σιναυπὸ μκ εχλϑυακ ἀσιίι αΆ 
΄ δ ἢ Ι 

Διασ' μι ἐν αιδ τοις. ρι. σοῦ 
Καὶ «ατϑὲσι κοινὴν «ψα πογστ χρνιμουτοῦ, ἈΝ : 

μον οἱ Ἄν οπ ἐπ λθασ 

Οιμϑὺ ΡΝ οὖ οὖν τίῆι γες,ἐνοιμαν᾽ " , δυο νοσ ἐνκλεοβούλοισ. ἀκέσι 

ἐσ Ω κραδῶμ ἀδουσινοὐ θηναίοιδι, οἰ εὶ μά γορὰ ὅμως ὀμκὸσ λαδξν 

Ἐπὶ ὀκῶν ἀδιουσί “ποίμ χω ηὸν ΟίοΥ ὡ ταλιγασ', ἐαὺ μὰ συσρί 

ὙΡΕΉΛΑΙΗΣ Οὐσιξοῦν 

Διὶ τοῦ τοῦ τόνδε ὠνβάδομ ρα δφολδρ. τοσ'. ὡς δ ὀρνέων τοῦτεζν 
ἵζανουνδι « Ομ" 1ι πο ταν ϑθ μυξριμοῖσ, ι σί. "πρέντεσ' μὰ συβοῦσυτὰ ἢ ὃρ 

για" Ανυηγο, ὁμεϑεκ ὰ 

παρ δσυὴ ῥδδανενῇ ὁμεῶϑει ,ἀπόμτωφο ρῶσδδρόρνέω νι Κ ὃ ἀμφον πποδοὶμ ἐκ. μὰν ὀρνέων, 
αὐήτονα μι τοῖν ἡΤερῦρα ἡ ἐκ 3 νεών ὁ οὐθιοσϊρομιοῦσιαι, «μφὸν τοῖν “σύδοῖν ταλίουσιν. ὃ ὁ δὲ 

νοῦς, ππυνπὶ ἢ ϑένᾷ ὃ “Ἅ “πλέως. προλιηῖ ικῶσδὲτῇ ἴκρὴς 9 ὀρνέ ων χξόνται μι τοζορᾷ ὡς ριαὐτοὶ ὁλ, 
20}. ὕςερ)ὸ Ἵ ρν,ϑωϑησθβθροι. Ἐ να ποτίστοι χρύματα τἀν ὑπαύνοναν αὐτηντονμ βιῶνε. “οὐ ἔνοικ ὅν, ὥσπεν 
οὐκ ποτὶ σαὶ γφλματαἀς Ἂ ὁ Φ,λόσι πον ἀθίω κίων ὃ ὅτι συκοφαντονμῦμοι ὁ ἦ Ἀλοιὰ πίχεινονλοί 

ματι ΟΣ ἀϑϑὰ ουν τίῆ ες ἀρὰ τοὐ γιοὶ ὁφιλήμων, ̓ εϑῤχκελισῶν, αὐοὸ δέ ροσ γεν λαλέὺ 

] ἀϑὶ Ξῷ ἱερασῶ ὅτι ἀπὸ ον θ᾽ τὰδλα “είψταιδεγάνα! μονα ρα διὸ ἡ συκῇ: Ἴωνι ὀρβωδὸν 

ἐν ποι δν ἐς ,ἄϑερχυμάτισοιι.ὦ ὡς απὸ τολσεὺτέίν “ποῖτοι. οὕτως ἀπὸτηβαδίζαν βανδοςὶ Ὅμηρος: «ποῖον 

ανὼν ἀλεόμον. Αλως ὄρῷ μὸν ὁ βεδυσῚ ὁμωστέ μίω οἱ κυχαϊξαι ἐνπποίζᾳν εἰώϑοι σι πὶ τοιαυταιὸσ 

" ῥδπολισ' »θυσιρϑδᾷ τισοφῶν ὧρ ̓«ψωδ. Κανοῦν σι ἐλόνπε: τὼ πρὺσ' ϑεσίαι κομὶζουσιν να οἰκιἡ- 
σπντίς ἐγτῇ δ δρυσει ϑυσωσινὴ ὅτι δὲ χυ Ῥε!σ' ἵόρνον͵ (Δ ἐν ὀρίων δΎ ὄνμος δίφησιν ἀμινπίρια ΓΟ 
ὀρνέων αὐέβαι τοὶ '4ν. αὐτίστσλου μδρ'ῥδίκανοῦν. τϑικεφαλοίαι δὲ τίωγχύτρον) νὰ μὰ ἐφ 7 ὦ 

ῥϑρα τα ὁ ὄρυιἼν 7 αὐτου τὰσ δὲ μνρρ ἵγας πρ ΘΚ ἀπισυθᾶμ. 
Η τ 



Αοιτοφαΐνους ᾿ 
; (ὐτυ ιαν, δρυνομτεσυρίτ, Βλαμω ἵμεϑὰ Κι ΕΥΡΉΨῚ εἰν , ἀηραΐγμοψοι 

πρθλ τὰ μιπφοϑερ, αὐι-- 
: 

τ ὀμεϑοιδῖκ δι ποι Ῥίδος ὅτι καιϑηορυϑεν τε, δορίγε μοι ἐμεθ᾽ αὖ 
δὲ σὔλος νῷν ἐξ: πρρὰ ὦν τρία 
Τον ὑπό πρρὰ ἐκέΐνου ππυϑίαϑς διοιϑμων 

ἐϊ ἤρυ Τοιαύτην δ! , δεηέλιν ἢ ἥ ἢ σἰήϊα τοι. 

Π4.: Ουπος ἔνε δβην"φ' ἠκορωβῃ Μδι " ππαλαν 

ἀμιφοιν πρδοὴγ. ὦτα ἐφι 

ξδο,κανοὺν ΔΕ Ὶ ἔχόντε. “καὶ 

τὸν ξησ. τὸ δαλλα, ιετα- 

ξὺὄρετωι. Αγωτί φρωζᾳ 

᾿ ἐκόμοι αρθλ ἀδλιλουσ " 

δέντεσ Ὀρνεαδὸσ' Ἂ σκὶλ' 

ὡς αὑοαυτῆσ' υδυούσησὶανν 

͵ Ι 
Ὑῷ σκίλᾳ κὠετιδαίπραν. Ανω κελθνεμ ὑνατρϑδιεμενὺς Τίμοι». 

πρθλσίὼ ἣν ποιίσῶν συ- Κοὺκ (49. δχῶσ' οὐνε ἕο ᾧταῦθ ὄρνεαιν 
γίθφαν “το λέγφ. φασι 

Εἰ σόμεϑαδ' οὐέν αὐ τριήσωμδρ ψόφον: 

Α͂ λλ ̓σμϑ᾽ “ ὁοράσον; μᾺ σε λειϑίένε τὴν πόηραν 
πῇ πέξα καὶ πεσυύντοι τοὶ Πφ Σὺ δ τῇ κεφαλῃτ' ἐν ἽἸδεπλοῖ σίας ψ φο:. Ὕ. 
3) » »κ5 εκἱὶ τ 

ορνεαι. Ἃ δὲ « Δ υιαϑο εἶ’ ὁ 

Ὡν ἀἤ μινφρασις, πρὸς δὲ τ ἕν: Σύδ ἄν λίθῳκόψμ
ον λαθὼν. Π4' “ποόνυτ ̓εἰδοκ Εἰ 

᾿ ἦρι ἀϑβον σοάϑῳν αὖϑισ ξυώΡαῦ. “ποῖ. 'ΠΦ »πλέπις γι τὸν ἐτρπουππρῇ καλές 

Ουκ ἀμπὴ ου ὑπσαν δον ἐχξὺρ ἐσρπρὶ κολῶν ς ξ 
Τὸὺνξ ἐπρποι ποῦκ αλός: τοὐναιν Ευς. Ἐν ἡ πτοιεσξὶς τήμε κοάήφν αὖϑης οὖν». ; 

ϑανῶς ζφησιγ ̓ Ν ὀρνέου οἴει Ε Ἀπ : 

τ ἐλϑέντοι ποῦὶ ατρίέκ «λῶν. ἌΡΤΟΙ Θε: “τήνες ὅποι" γίς ὁβοῶν ὃν απο ΤῊΝ. 

2 γρέσιμ αὐοι,ὥσ᾽τέρι “ποῦ ἕν. Α' Ἣ λον ἀπρηρότσοε, Ῥω χαισμημιαὈσ' ᾽ 
γ φο 1 

ἐπ μὰς Εσυποῖ. ΡΉ ς Θερ ὅιμοι το λαῷ: ὀρμίϑο θύρα πουπωΐ , 

2256. δόυμο προ ἐν ἅ ἕυιὀυτὼ ̓ σεϑενὸν, οὐδὲ καλλέον λέγειμ: νὲ 
«φουσιν οὶ δὲ »ϑι ασῶσιρ: ἢ 
μὲ ῥῥημιαναλτὴ τῶ ἐτπραν, ΘειΑ͂ φρλέϊϑ᾽". Ευεναὰ ὅκ ἐπὰν ἀὐθρώπω!Θε: τἰλα, 
οί. τὸ ἡπροήφοξέοιτο, δδλονὸ ἐν 7» δεδηὼς ἔγωγε λιβυκδνδρνεσνο, 

τ ἀσζυμαν τιροοιδι πῶ ̓ἰύασ' Θεριδυδὲν λέγεις “ἔνειδκι μὴν ἐρῦ τὸ ηρδσ ηροδεῦγο. 
ΚΟ, ἐὙκανσ' ΤΊ “ἰδ οὔτοι. 

Τολίλοι τισ ὀρνέων, ἀκϑᾷ 

οἱ ἰοε της “Το ἐπουσ. 1 ἄχοισμάματοσι ἐπεὶ πρόσωπον ὀρνέου {πο! ἐηδὲν, ὃ ὑποκριτὴν ἐχνῃς τὸ 

Ρ ̓αὐμον κε χονὸς ,γ τοῖο» ἄπιν  χεσμιήμαυτος. (ὐρνιϑοθάρᾳ. νομιφ4 του ̓ὐδρασ δὰ ὁ ὀμρῶτ 

στάντα ρνίας ἐληλυϑονί. Ὁ ὑτωστίθεινορ. “ἡ κωλλιον.αὐτὴ πολὺ τονίι δι τον. αὐν᾿ τοουδὲ κα λὸμ 

λέγᾷ "' Ἂ ὑμᾶσ ὑπ θϑειθοιμηοιοὕτοι ἄνα. ἑωραἰεὺσ' δὲ αὐτὸν Φοξούμϑρον οὐτέφισινα στωδει 

Π ἡ πραπιάίβεν ο 0) ὄφρ ϑοθᾷρ ρα. οὐκ. ἀφφλει ὁ δ ἡμὶν ἐπέ. οἱ δὲ μέ ΔΆ λόγον ἀκούουσιν οὕσπτον 

οὑτωσίτρῦειν οὐ ὁ κζλιον λύγῴν. γυπέσιν οὕπωδειν ἐλ αϑρίιφλύψεως οὡσιτιὀρνιθοϑῆροι νομῖζε. 
οϑου οὐ ἢ ) λέγ νσε γοῦ τύλθιϊκἀλλιομ, τι ἐσμεν ὀρνιϑοθῃ Υἰποδεδεωσινομα ὑσλασεμ ἐργέουν πὴ ̓ 
δὲ διωσ. λιβυκ δὲ, ὑπεὶ οἱλύβυεσ ξαρβεροι ̓  δειλοιὶ ἡ ἐπθπολνορνισύλιβυ!» Ταπεοσιποσῖϑι. .Ω 

»τοφόξου ἀσν αψόνποι φϑέξα το: αΦασιν ς ἐρώτα τὸπρθὶ “πὐσῶν σον δρνωιόβουλά ΩΣ "ἐμοῦ, κα, 

πρρβιπησίδνἑ μῶν, ὅτι ὄρνια ἐς μϑὺ,μαύϑειψι. ἄλλος γρωφῇ ε ἐρώτα πὰ ποθὴ “ποσῶν: “τισκφέσερ 

κὐὐτωχααὶ ἐῃν Δ τίω πούλοισημασίαν δ ρεοῖ ἔρυ. ̓ὐπεβλήθν ἢ ὡς τὲ φ' Ὁ ἀτισιδεγρα φῇ). καὐ μι 

ἐρώτα 

ἐν ὦ πισὺδὲ τῇ β κεφαλῇ. 



᾿ οΟρνιϑεσ. 

Θεριδοὴ δὲ δὰ τὶς ὕδην ὄρνισοοῦν ἐρεῖ, 

ΠφΕπικελο δῶσ {2974 φασίαινικὸσ: 

υνά λλαὶ σὺ ἽἼ 1 9 ποῖ ὁγτῦτ' πρὸσ' ΠῚ ϑεῶμ.. 

Θερό ρμΙς ἐγωτεδλος Εν εὴῆ! Ἴ9η' τὸς 

Αλεκηρυδμοσ, Θεριᾶκ. εἰ δηγιπὲρ ὁδοασε ΤΗσ' 

ἔτ: ἐδὼ του τοτεγνοίἑμα μ᾽ ὕξατο, 
ὄρνινἶν ̓αἰκόλουϑον δυο κὸν ἐντὶ ἐλ. 

ἔυν Δῴτοο) νῷ ὅρι δρυ!ς μοὶ διακόνου Ὑνδο;. 
ΘερΟυ0ο' δ δ, οἰ μο πρότερομ. αὖνϑ ῥωπσοσ' πὸτ ὧν; ὃ 

Τότε ῥδρἐ ὑρίᾷ Ἐφαπιρ ἀφυαισ' φαιληριαίς, 

Τρ χω - ̓ἀφυασ ἐγὼ "λαδὼν ηὸ Φύβλιον. 

Ἑτνουσόν ἐφβυμέ, διέ! τοριώης, Σ »,Ῥασ, 

Τρέχο τ ὸ τοριώνν. ἔνι, χίλος ὄρμισ' δ'τοσὲ 

Οὐδ᾽ ὅμ δήρᾶσομ ω Ὁ Ῥοχίλε; ἐν διαυύταν 

Ἡμῖν καέλεσον:Τιρσιολλ᾽ ἐρτίωσ' νὴ ηὸρ δα 

ἐυδικατεφα γῶν μὺ ῥτῶ Ὕ σέρφυστιμάς" τ 

ἐνειόμως ὑπύγειρομ:Τρο:ἰιδαρδρ σῷ οσ', 

Ο τι χθέσοτοι. σφώϊυδὶ αὐπὰν εἰνεκ ἐπεγερῶ 

Πφ Κακῶσ σύγ ὀπόλοι' ὠτμ ̓ἀπούκτοτμαιδῳ Ε"- 

ἕνυόι (κοι καεκόδομων, λῷκο λοιόσιμ οἱ ἐλετοῦρ " 

Υπρ “τοῦ δέους: Π4.ὡ ὁ δειλότοπορσὺ ϑηθίοᾳ 

Δ είσοις αφὰ ΚΚ ἐξ δ’ τὸμ κολοιδμ; Ευνε σίμοι» 

Σὺ δὲ τίῳ κϑρώνίω οὐκ ἀφῆκας κα τοι σέσω (5: 

βφΜὰ δ᾽ ὅὄκ ἔγωπ ἫΣ ἡρῦ ν ξημ. Π
4.ὦ« ἐπί Ὁ" 

ἔνωσυκ εἶ Ρ ῬΕΦΥΕΚΟΙ ὦ τίϑ' ὡς ἦν αὐάρξο; ἔξ. 

Η ἐρὐτα αρὸ διπίνων Ἰςιδὲ Δ 
ὅλὸν λίγον οὐϊεΐλον. κοὺ ἐπι 

ὯὍ 8 ἰὼ ἀκ αἴρως ἔσο τ 

γθαϑρονηκ οἷδλΊ ὃν ἐντοίπρ 

“ἰνῶν. πονϑαναας “πισῶνο 

αι ὀρνεᾶ ἐσμεν: λέγᾳ ἡ ὡσ' 

δ αὐ τονδέου να φᾷ ὡσ. 
σις χοσς. οι τουγώσ ἢ ὀρνι 

ϑος ὁποιδε-δβοὶ ΩΣ φαΐμε- , 

οϑεαύ τού" σκῶρ. ἀρδόναν 

νδελσυκοφαύτης ἤρα λφαΐ 

γάρ μετωφασιανῶν δριπ 

σκόμϑρθν,. Τὶ ἐϑηρίον πῦτ' 

ὄ δέον ὀπέϊῳ ὄρνι ον "πρθ’ 

» πιραπιϊιὸν το στύμαιτοσ 

θηρίον 6 εὐπσεν. “Οὐ ρνι ὑ»7. 

δούλος. σαμείωσοωιδτιρυτέα) 

δυθξιαύντοῦ ρϑις ἐκτείνου-- 

σιν“ εἰμὶ, Αἰλεμτρ νόψνοςο 

Φευσιϊὶ τού τοὲν «τοῖϊσ' συμ 
Βολωῖς » ἀλεκ Ῥυόνων : 

“δ ὙΠ "οντοισ ἐπεϑοαιτν 

νερι κηῤύσί. “κὐὺ ϑεόίιριποσ, 

ὃ ὀρμίθών Φοινικολόφωγ. Ἴο: 
διδεί υδὸι μοΐ: ὰ Φαληρμκ ἐσ' 

ἀφυασ'. ὅτι "πλιθυντικὥσ' 
λέφυσι τὸς ̓ ἀφύασ «ὠρισ 
τί ρχοσ' δὲ οὐκ αἰπδέλᾳ 

τῶι πλιϑθυμτικῶσ δ)Ὸ πὸ 
-φαληροὺσ' δὲ, λι μι 

᾿λληιμῆς ΕἼνους δ᾽ 

᾿ ἐπηιββυβκῶ. ἀράραρ, Ῥρυγιδὲ 

λεδη,ὶ ἱινητέριορ φϑι χὶ 

τρας: “σμμφωπἕον Α ὅτι παρ οἱεποὶνποιλρϑἰκ πέται “ταβθ μη ὁ ἀϑουαθλιδν ὦ ὡσ' ἐν 1). 

Τ ρϑλέλοσ' ὁρρισ οὗ τυσί. ἐπεὶσανηγῶσ' προσόν τρίτο ὺ τρίχυ ἀβολέλις ἀπαὼρ. τριδὲ κοὺ Ὄρ 

νεὸν Φοχίλοξ, ΧᾺ λει) ἀνανόριμν: ἀξ ζοιθυτινεσ, τἰωμέσιν ὀξωφμ. Μύρπωὰ σέρῷονς:σέρῷος σκω 
λικώδας ζωύφιον: " μνρμηνὥδες: υτουῦ τοι δὲνύμιοϑ) τῶν ρνεα. ὡς ὁ “ἄγοιμιία, «μάβικαὐμυ ρμυκιίκαῦ 

σέρφῳ γολϑ. γ᾽ κοφῴμένά φροδίτησ γμεῦσ: πῷ ἐϑι4 τιυτὸ τὰ τψυρὰν ρνήνα. σἴρφους Ἰσωσσκω 

λαίμαισ' ἀϊιρίδως. ἐἥβμοπεισ. Ἰμύρτοι. ἢ, ὁ φλμιυρτίνης καλῷ τοωιϊιαρῖσ. ὁσίζιν οἰκδιθ δρννσιν ἐσ ὁ 

ἐϑίφν. δεκθς σὐ ἀπύλοιο. πρθὲ ὧν ϑφανσον τοῖς πρηρ λίγ ἐἰσελθόντοι κϑλιεεχερότα, 

Ὑπὸ τῷ δίους. ἰσὸν οὶ ὃν δοῦλον [με χιρόται ἐφοξῆθα. Αἰπί] ατο.εἰς “ὁ αὐολ κα τίω τησε “τοῦ 7“ 

λοῖον χέρι, ν-Ὡσ αὐδβρέίος ὃ εὐσ' αὐλν οι ὁ ἐρωνίαδὲν Η χἱὶ 



᾽Υ ριριφιαήουο β 
ἤνοια. τἰὧν λίω. δέον εἰ ἐστόν. Εἴ». ΑἹ νο12ὲ τὴμ ὕλην Ἵ ψ ̓ ὀῥελϑω Το 9 

μεκῖὶ Ἐπὶ Τα Ευῶ ἡ ς ραώκλέευτου τ! ἐπὴ ποτὶ 58) ϑηθί ὁ’ ὁ ᾽ 

ρυσιἐσειδὲ ὁρῶσι δἐφίωδ νος Τί εὐήϊε ἐρωσίρυτήν ΧᾺ πὸς τῆς Ὅι λοφίαφ., 
ηρτον ἐπιποσκατα ταλάτ' Ἐπ Τίμες ἀσέμ᾽ οἰφη τοῦ τις. Ἑυκοοϊσω δὸ καϑεοὶ 

ΠΥΡῸΣ Ξριγολτβῇ ΡΠ φύσει ἘΠ ἰξασιρ τ ἐψαισω. Ε Ἑποιμὼν μεσικ δή «70. 

μοι ε οημμένιαν τ ὁρῶντι τίῶ ““ίρω σιν, ἣν Ὁ ὦ Ὁ ξένοι Ῥεισ' ἐγεναρασι οὐἶρδλόν 
φῳΤ ἰνεσ ἐσὶ μοὶ " φυτοῦντ' Αὐϑρωτος; Ἑνειοὐσυῇ κατογελώμεεν. ἕπηροαῦ, 

“πεσ' ϑυϑυσ ὐἰωνιζο ̓ ϑροιδιωϑει ἐν τὸ ρὼμῷος ἡμῖν σου εἴλοιον φαῖμε τοὺ . 
! σιλέγῳν πρῶ “δ τίσόζιρ ἕν. Τοιαῦτα υϑγοι δυφα κλέιν ἈυλΟΙΤΝΝ 

θεοϊτηνὸφὑνομιαιὰ " ἐὑγθαν. ἢ Ἢ 

τἀ τοιῶτομ. κὐνῷ ὧν ἵφ τίν ἕν» τοζίς ̓Ξαγφῳδίαισιμ ὁ ξ μὲ ων ν"͵Ὴ ρα" 

Ρεσ' οἱ Ἰζατοῦντίσμε πρὸσ ὃ ὃ ΕυΤυρῶς ὙΡ εἰ σὺ; πότερον, ὄρνις ταὼς. 

ἐπούγᾷ. «ὐδο δεκαθεοὶ δᾶ ἕν ὁ ρνις ἔγωγε, ἔνε, κιὀτούσοι ρῦ τῶ ὁ ἐρῶ; 
ἐξισακ Ρ ὁ πόύνονιν. τὼ ἐὸν ἢ 

σκϑυο αὐγῆσ φαίνετ ἔπ ἐξερρύνκε ἔυυπότερον, πὸ νόσου γημὺδ 
Εἰζααν ὑαντρίψαισε. δύ ἕν»: ὃυ καλοὶ Ὃν λειμιοῶμα “πόώντα τὸ ἵρνεα 

᾿λῥιιλντοζποτεσ' λέγφμ,Σ ὃ Ρτεροέῤυεῖ σε κοῦϑην ἐπεραφύο αν. 

λνρ κη ἐπε ον Α͂ λλ᾽ ἐἰ πὸ τόν (μοι σφι τῆν ᾿ἐρσμεἔνι νῷ βροτώ ̓ 
ΟΨΙΨ ο. εῷϑεώυ’ 

δ 5 λέγφνι ἐοίκασιν, οὗτοι ἡ- ἐν ποδυπὸ Ρ̓ γένος ἔυεῦϑεν αι ἡράς αὐκαλαΐ» 

μοσὶω υϊπεθιφοναι ὥδιἐλ- ἔν Μμ ὧν “δὲ αποὶ ἔνιμὴ εἰ λε ἐϑαγέρσ τρόπου. 

λόνποι δ ὁ ἐφόβῴ αὐγοὺς τὸ Αππηλιασο: ἔπιασε! βέτοι »» τοῦτ ἐκεῖ 
προσευπέῖον δὲ ἐ ἄξωσιν ̓ : ᾿ : 

φοἰνκώσιν δ ἀϑελύοντο, ΝΙΝ Τὸασέρμ ἕν λίγον νὴ αὖ γιἐδ ἀ αγρῦ λάξοις 

ὙΥΝΝ αϑῴην νὰ ἀρλπηρᾶου ΞΡ ρεέτυ; δὲ δὲ Ῥυ,δεομένω δεῦρ λϑὲ τον 
φοκλὶ σι ηεκσιναυὶ ἀπῶρ 

ν,ϑω μϑμον(δ τέων πε ὀκνίω οἱ Ὃν ᾧ ᾧ ἐσκωψεπολλάτὸν ταρία Τότερορῦ ΙΝ ἔπινε. Νίογάσϑραῖσα οὗ 

πειῶσ: ὀξννθτοιδξο. ἄξι ασϑωτοι.ὁ μιυθοσ' λιλέγᾳν ῥνάρμνε θς ταῦμα μεταβεξλήθοι. δὰ Ὕ Φε 

δἰ. “πϑτερὸν ὄρνις ὦ σὺ δ ὁ λεγόμθρθ᾽ ταρόδ' ἄρα τηρᾶν στίω "ωνδ γοὶ ὥρα ἀ παιδετὺ δεικὸν ἐπῶν. 

ὦτα ὑπαιγοιγὼν δ εἰδγκν. Ῥ δὲ ὄνομα -ῖθ "ασῶσιμ ἐκῆ εἰμοῖ. ἔδρ ἐ με κἥλόσιν ενοσιβελίλυ- 

ϑε. μὐΐλων ωἱ οὶ ταλίμ) φλαιφαλῖς ΩἹ α μϑῴες ὁρνηθ.. Νφ' ἔροτω. πρθὲ τὼ “Ἔβαϑθεσιν ἣὋ» 
λέξεωμδ ὅτι ἐκ “ραλλήλου ἡ " διαφορὰ δειλοῦ τοι ὴ Χ τ, πρθ’ 2 σανελὰο δ δυι μῶν. Οὐκραίβιό 

Ρ4: »"ἱ καλαὶ. αϑττρ ΤΟ) “βἀνωῦν. Αχια πᾷ ἐφρόνεν αϑίω ἐἴοιϊτὶ ναυμιαλίαι Ηλιαςοὲ δικατοῶ ἀ΄ 
αὐτο μεγοιλύ δι ασερίουτι ἑλιαίασοοῦ ουτως ὴ ἐκλιῶν »διἀηβ εὐ πιΐορῳ ὄμμα ὐοῥλίῳ ΘαΙΝα 

οϑι. Μὴ ἀλλὰ ϑανπέρουγρόσου πόπτοννε: κείτου } αὐτὴ τοὺ. ἀλλἀϑευγίρου τρὸπ νυτοιυντέξι 
με! σὐδιένον Ολί γὸν ζιυῦϑ- οὐτολύᾳ ὅτι ἀγροικοιμόροι ἐν, δ᾽ ἡ μισιόγα α τοὺ ὧσ' ὀλίτων ἡνπωγϑβῥ' 

μιισοδ ίκων ον δ ἀγροίκων. «ὦ δέον τεὶ ππεῖσ ὑπιμέν ἅμαυρὸ ὅτι τὰ αστινίζοντα μὲ απερπ 

μάτομ,μῶλλομ ἥϑὰ “ις ἀγροϊίιοισ' ὀύρίσκομται: 

Εὕορον 



ὅρρμιϑεσ: 

ΕΣ, οἱ ὶ νῆες εὐέϑα βυλο βδω Ἐν». τἰνύσ' πίρμ 
ἐνότι ἘΝ 9 ταρϑῷ ϑ᾽ αὖϑ ῥωππτοδ, ὡσαν Ρ νώτρτι. 

Κάρτγυριομ ὠφεἰλησοισ' ὦσαι ρ νώποτε" 
Κούκα ποῦν δου ἔ χρερε ὡς περνωώπότε, 

ἐ,τ εἴϑής ὄφρ ων μεταλλαίξοισ φύσιν, 

Καὶ γᾺ ἐπύτου «οὗ “πὐνϑάλα αν ἐνκύκλω . 

Καὶ ποίνϑ᾽ ὑσοιπε Ραὔθρωτρι ὁσατ'ὄρυι ΕΦρονέ!. 
Ταῦτ᾽ ἦν ἱκέται γνῶ, πρὶ σὲ λῶρ ἀφίγμμεϑο, 

ἕιτινωπόλιν φΦρασένας ἡμῖν δὔερομ . 

ὡ σι Θσὶ σύραν ἐπκάτανλι θῆνο μαλϑαικῆν: 

ἕν ἔτει πομιεἴζω" Ῥ  κραναών ἐζυτεῖς: “πόλιν; 

ἔυμείζω αἰϑὸ οὐδέμ. προστδορωτίραν δνῷν . 

ἕν. Αοισοκρα τόθ" δῆλος ὄζη ῬΈ ἔυς ἐγ, 

Ηκιρα καὐ τὸν σκελλίουβλ αὐῆ ὀμιρα , 

ἔπ: πο αντῆν᾽ ον ὅδε ς᾽ αὖ οἰκδιτ᾽ αὴ “πύλιν. 

ἕν. ὅσπον “το μέρησος πράγματ εἰ τοιαδῳ 

ἕ-“σὶ τὼ ϑύρανμον πρῴτισ λϑὼν μ᾿ Φλωμ. 
Λέγοι “τον. πρὸὶ σου δδσ' τοὐλυμηπέου . 

ὅπωσ πακρίσένμμοι νοὶ σὺ μοὶ πρὸ παιδῇαιν 

Λουσί ῥρα πρθ μέλλω 3ὲὲ σαν πέμους 

Καὶ μηδαμῶς ἄλλων ποιήσῃ δὲ μὴ, 

Μέμοι πότε ἐλϑῃσ ὅ δγρὺμ γὼ δ πρ ἤω κακῶσ.- 

; Ευίρον. ὧω μαλαλ ω ὡγρ 

σισύραν δὲ " ἰ πολάτωμουηησοῦ 

τὴς ρίας, ἀπολέλαυίιῳ ὃ ὁ 

πέρβολοσ, ὥςτε αὐχρμὦτα τόσ 

ὕ2,. γμκεραπῖνοι. «εγλζσσων δυέρων βο 

τῶν λέγει δὲ “περὶ θὲ προρὰ ́ 
τοῦ Σ:ισύραν. διαφέρουσι σι 

σύρια. δι ΠΡΥΝ δ. σίσυσ'. ἐπσορα 

αϑῤῖβι, Ἂ δ Υ αἰγόον διρμά - 

Ἴων ἴ ΟΝ ὑτι τοὶσ' τἰχσ σι ᾿ 

ππῖδρον. «τί δὲ αἰσύργαν δα 

“ποὺ λιβϑίω Αἰγοισιτὴ ἐκ Ῥ κω 

δίων ῥαόίϑρον ἀ ἀμπεχέγιον. 

ἑἰσυσ' δέ; πτῦχὺ ἱμαίπιον δῦ 

λές μικρόν. «ἐπιτήδειον θσ' ὧ 

ἄτι ο ον ἤωμ! "δκμ. ἐρα, 

“τοιϑίνησ' δφηην ὅτι καϑηπῷ 

Δεέρον τὺ Κὸ αὐνὴ δι ν αὐδραχφον 

Δ αὐδρόχψεν καλοῦ μϑρ, οὕ τα δ' 

ὅοντο σισύραιν ρυσίσιωυν ἐἐπὶ ἐπτοῦ οὐ 

τον Ὁ μετέλμϑοι. ̓  δίτιν πρὸς ΄ 
λαμβανουσι σισύρνην οἱ κακὰν 

λιθύίιν ὁ ἐκ 55 κασγῳν. τὸ ἀμ 

σεχόνιον καλούφϑρομ. ἔγκα 

πανολιθῆνοί!. οὐ τωσ' ἀπ εἰκοὶ. ὡς 

ἐννεφιί λιισιἀλλεγιτακλινῇ 
δυύυοί.}» δὲ ἀλλόϊιοινον του τἕσι 
Ὃ ἐγκα πα ἰολινϑῆναι . Τῶν 

κραραῶν. Ἐν ἀϑηνῶν: δὰ Ὁ 

Ἐπ κοὸ ὁ λεηῇ ὄγων. " " ἀππδῖω ρα 

ναοῦ βασιλίως: Π ῥοσφοβωπέραν δὲ εν. αὐτὶ τῷ ἡμῖν ἐπιτεφόιαν ,ἀλλην ζυρυ ῥὅμ. Α͂ θιξοοβα 
πέϊιϑοω. αὐτὶ τῶ ὀλιγερχβίοϑι. "ὠρισοκ ροίτασι. δὲ σκελλίου ἧδς, ἐπεβούλθυσιν εἰς κατοίλεσιν ὩΣ 
δόμῳ. Αἰ δλωσ.ἁ ἀδίσοισ [κε κοιμϑμουσ' ϑέλεισ' ὑλεῖμ Ἄρτα σ' “Τῷ δέμου κοὶ τῶι πύλιωσ. δα “ποῦ 

γα ὶ λαίωεσδμαεμεονὶ οἷς πολιτεία, ἰώ. ἡ πο ΝΡ Αρ' ἀϑηνάδον ϑεμο ψαπία ὦ). Καὶ αὶ ὶ ὃν σῆ ελλύου. ἡγοῦ 

ρὰ Ἂ ὄνομα πὐ ποίμλᾳν. ἐστε δ ἀρισείε ρα ταν σκελλίου δ [ὦ δε ὃ ῥάτωρ διμοιϑίνησ ἐγραψενιά «0! 

τοκ γαπία δὲ ἡὖλι γαιρλῴίοι. οοὕτωσ οὗ φησι μισῶ τίω ἀριτοιρατίαν, ὅτι ἦν αὐ ικοϊε ρατέω. ὅτι 

κέκλεται ́τῷὸΗ ὀνόματι τούτῳ. Ἑ “πὶ τίὼ ϑύρανμιο προΐ. "νι ὁ πίω προΐαω. ἀλλα ἀφο πρὶ Οὐ ὥρᾳ 

πρυΐ. ἥτωσ γί ίβ. ὸ πρῶ. , δυὸ ὀξεύετα. »ὴ πρα πιριαστται. Λ ουσοΐ μῦρα πρφὶ- οὕτω «ἥ, 
(μϑι, ἢ ὑνῇ ἡ δ χε ἀπὸτῶ πρωὶ [ ϑοδιδρον ὦ ὡσ' ἀπὸ βαρέασ' ἡ δξόας ὃ δρ. ὡς “ὁ ἑ σοι ὼσ' οὗ σῶς. 

Μίμοι ῬΆλοισ. πῶ ῥομίας πὶ μι Μὴ σίωε ερλθῤϑμον τοῖς φίλοισὲ ἐν κιρδουϑοισ. «ητοῖφει δὲ, ὧσ' καὶ ἐναυχι 

ον." ἀγοὴ παροιμία μη μοι τόλϑες όταν ἄγω ἡ πρώῆο καλῶσ. 



-- 

ἀοιςυφαουσὶ 
“ 

Ὑαλὰνσείρωμε ἐβονάρα ἔνι δα τωλομητώρωμγε πραγμοῖτῶν ΣΝ 
σιλθωνίδι, ῶ λαμπρ : 

“5 βαλανείων κείκα λλυσις Τί δαὶ σὺ ΠΦ δὼ οὕτωμ ἐρ ὥ κἀγώ ἕ» τὶν ν, ΠῚ 

μίγε. Σὰ μυνο αἰθός 4. ὄηρυ ξιω ανντῶν μοιτοοδϑτεις μέμεψε τοῦ» 

σὐρᾳ  τοῦυγς ποῦδε τσ ὥσπερ εἰδηοιθὰσ' παρδὺς ὦ ὡραίου ππτόρ. 
λόντω. Οὐκ αυσεσ', οὔ Καλῶς γέμοιηὀρυϊὸνὼ σγλρον δα". δε ἐδ 

ϑσεῖ ποῦς . δ Αϑ ,τὸς φι 
ὥδὲ τρυφὰς ἐβούλετο ξυρὼν ἀπεόμτ απὸ στα σίου λε λου λον," 
δὲ τὸ αὐχρας ἡδογεῖσ. "πὸ ὦυκ ἔκυσοισεοὐπροσενισοεσιούρ οσηιηρίλϑυν.. 

! Ν 

σηοιγου ἢ, αϑτὶ πο σρδεὺ ὁκ ὠρ χετοίδεσεισ, ὧν ἐμοὶ πρηγικὺρ ς ὥλος “᾿ 
κν λάβε ας μουν Ἑ πιῶδει λακθέων σὺ, ὺ Νὴ κακῶν οίων ἐρ ἤς' α’: Ω͂ ρλιπέβησεισ. ἐαὐντὶ 13 

ξὕρχων ἡψῳ (Δἰκα τέρχες Ατὸρ, ΤΥ ὁποίαν λέγεῃν εἰδοάμων Ρλισ', ; 

εὐχφῶσ δοιλα!ερίων λλ4 κα χὰ δ ς ΜᾺ ρᾶν ϑαλαή δ" ἕ υειοἴ μοι: ἀωνδοίξοι 

Λότοπεκαεδέκιμομ ἐνὰτ- ΠΗ μῆν σα ρὲ τὸν ϑύλα-ἤ αν ἵρ ̓ἀνοιαγψεονο, 
4 λλάλλως λιγφ Ραρὰ 

πίω ἐρυθραν μαλιιοτὰμ. " Κλητὴρ ἀγουσίζωϑεν ἐσαλαι μινίο"- ; 

ἐρυθρὰ θάλαύσω͵ πα ραλδνὺ Ἑλνννικὴν δὴ πόλινὶ χεις ἡμῖν Φροΐσοιε, 
3 - Δ.» ! 

Ὅ,.ἃ οὐλρς αρόῤμρο πριαμρΣ ὁ 2 Εγ,.τί ὅσον Ἅθιδν᾽ λέπρε Ν οἰκκίξωτον, 

πὰ δὲ ἀδλουσ' τίω ϑύδαμο Ελϑένθ᾽ Ευοδγ,ὴ "» Ῥρὺς ϑεδσ δ δι ὅκ ἰσῶὼν 
ναάῤῥαιβαν λέγᾷ. σα 
λαμινίαιδύοι τὴ ες ὑπ Βδιλύίῆ δια ηὸν λέπρεο " ἀπ με λαιϑήου 

᾿ρύτιδεσ᾽ πρρρὰ ἡρῖς ἀϑηνοτᾷ ἕν.Αλὲ εἰσὶν ἕτεροι τῆς λοκείδος ὁπουντίοι»: 
ε ἡ Ν “Ν᾿ ψῦφ, 

σισ' ἡ στοῦ ροι Λος ΚΟΔ ἡ σούλα, ἵνα Χὴ καιοικν"Βυενέλλ ἐῳ γ ̓ὀφριώηοσ! 
ξι ὠϑοι 9 ᾿ Υ 

, δ λυαστῃ Αἰκυάρυς ὥυκ αὐ γενοΐμμην, ἐχὴ ταλαΐτῳ Ἀνσίουν. " 

κρίσιν ἦϑν" “ἡ δὲ πεώραλοσ', Ἐς τος 

τὼς :ϑεωρίασ᾽ ἐπῆγα. τουπέσι πὸ ἐς ϑυσίαν ἄνα κίον μβρα. Ὑ]ο ουκὺ ν ἑλθὴν λέπριν. . κωαύφεαν 
τὸ ὁ λέπρείον ὁπιν. σι ὴ τῆς ̓πρ φυλλίας» ταλησίορ πολὺ τῆς πελοποννήσον. δὲ δυ μος δαφισι 

λέπριον ἀνομιοίόϑοι!, ἡ δεοὶ : τίὼ χῶραν αὐ λεσπείν. δγαφαίνοινται γω ̓Εἰω τὴς ὃ ρρφνῆσ. πεξας 

26 Εἰμδα αὐηεϑι ποις! λας ὁ χρυμιατι δ διαλάγιιους, ὁμοία “Τοῖς “πὸὶς 47 λεπρίῶσι. Ὁ δὰ ἡοῦΤο ἡ ἅ 

πῶς ὠνομαοϑε ξέν το “παϑουδ. ἢ) δγοὶ τὸ τοὺ πεύτωσ' τ οἰκ ἐσοιμτοις τίὼ πολιν αὐ; τῷ νήσῳ. κατε 

οὐἰαθομι. τοὺσ' οὗ :σλησιοχύρουσ'λεπρεώτας αὐηρυδὶ κωλθρ. τὸν! ), Μ" ἡ ἐουλομδμους δοϊκενν. ἄσβεΖ 

ὁϑουτῷ ὀνόματί, λέπρεορ τίω πολιν αλέσοώ. "οὐδετέρωσ γουὴ λέβτω ἡ πόλιν σ' “ῥλέπρεορεδδὲ 

ὰ ρσενικῶς ὅπεμ: Ο, οὐκ Ἰδὼν: ἀλλὲ ἐξ ἀμ οἷ μαϑενιπαλ εοναίζει. ἢ Τὸ ος." Ἀπὸ μελανϑιόυημε- - 

Ἅαύϑιος ὁ ὁ Ῥαηκὺς,μωμῳδξιται λεπρὸσ' ΟΦ ἰμχίιο »πράρμον. εκωμφσλώντοι γε ἐἰσ' μαλακίαν δὲ 

8.49 Φααν. "πλότωρ δεαυὴν τ σίκυϑαισ' ὧσ' λάλον σμῶ] 4. καλλίας: ποιιλέτοισ. πὰ ρά ̓πουσὶ 

μελανϑίουσι τῷ ενώσομοι. δὺς, αν Μαάλιτοι λϑιιοπρωκίουσ' εἰσι γς. ἐἰχεδὲ μελαύϑιος, λέπραν 

ἐμωμῳσιξνῃ δὲ κοὺ εἰσ' μαιλαίι αν. Α' Ἀλξδιν ἕεροι. λόπει γποί. ὀσποῦς δὲ πόλις λοκοἰδοδ. ὁσ' 

μέμνηται ὅμηροι πδκαϊαλόγῳ. ὀπϑεντο “πα ἡλίαρόντο ̓ Αλχεχογο πιο οὗ τς ὀκνηρὸς 

δι μονόζφϑαιλμο:: ἀπαίξορ οὐ οὖ ὅτι οὐκ αὐ ν γηνοϊ μυν τυφλός . Αἰ χλωσ. ὅτι ὑπερόφοαλμόσ' τισ ἰῷ 

ὅθον οὕτω τοὺς τυφ λούς Φασιμ. Εις ( 



ὄρρι ϑεσ. 

ἘΉΡ7: τ γε 99 : ἀϑοῖι “ὼ "ὐλὶι 
Ὄυνος δὲ δὰ τίς ζώ' ὁμεὲτ ἐρν ϑων 6796. ἐραδάνὐν αὐ, ἠ ἦν 

Ρ ας ἀκρής ἑματίων. 
Συ " οἰ ἀκοιδῶς. ἕτῦὐκ ἐχαθιεἐνπὴν Τιρήν ον ἀπανγειυϊεον ἐς ῬΑ “ψν ἄφέ 

υὖυ εἰρ 5 τα βδρ δει ἐν. αὐϑυριαλοίνντὶ να ἰκόροι “ελλοῦ χρόνου. Αἰ λλωσ. 

ἔνε ολλένγε ἐφ ὅλες; "οὐ δἰχ κιρδῳ λίαν. ἐσ ἐπὶ ἀιϑῆπος ἡ μετοιφοραὶ αν 
Ἐγ»ιΝεμόμεϑαδ᾽ ὁ κύπποις τῷ λδυκ ἃ σήσοιμα ο τὸ τοῦ εἰς τέιὺ δγαβιξίωύ. Ανόυ 

ΝΕ. τ᾽} νι ! ξ«λλαντίου: ̓αὐπὶ Το αὐ αι ργν 
ὶ Καὶ ΒΕΎΘΣΝΜΕ υκῶν ΑΝ σισυμίδρια," Ρίου Δ ἀρ μανη Κιρδελίαν: 

ἴω ἰι 

ΕνΎῪ μός Δϑρ θι βύς ζύγε γνυμώλων 6ι 98. ωὰ ἐκ τὸ αργύγου ῥύτην. Μολβθ5» 
“ ω : ῶ ; Εν ἀκ ἀρ α γεκ σοπενήρει 

Η μέγ ἔψορω ὁ βούλάνμὶ φοῤγίϑων 6ον ται δγα Κ ὑποκιὸι Λιδνλλοϑα. 
Καὶ διώκ μιν ὁ γένοιτ᾽ αὐ ἀπε: ϑειϑέμοι» Αλν. κίβδιλα ἐλέατο μεμί 

Ἐ ποιΤίσοι πε θώμεϑ'.ΠΦ: δι πίθοιϑευ; πρὼ ᾧ τον, σματο τοι πελίον διδιλνρϑία. 

Μὴ στοιπύτειϑε "παν τοῖχῳ κελονότεο. ὑπειβεβλαμμέρανκατοὶ δοπὴν 

Ἴ κθα ν (ἀϑήν οἴλοι » ὦ χίοι 
ὡσ τοῦτ αν τημον ν πτούργον ἐσὰν αὐτίκ: πρὸ ἀλλήλουσ' “ἰμάχνη. "διὸ 

Ἑκώπωρ ἐμῖ ν σοὺς πορ δόσε" μἱ ἔριν πὸ λίαν νομίσματι, μεποὶ 
) 

Τίς οὗτον! ὀρνιδ, ὁτιλίας ἐρε χτοὺδὲ τὸ χ' κονλείου ἀθηνοῖοι ἔγχρε ρὲ 

Ὁ ξαν τε ἀπερρίῴοντο. «κοὺ ἐκά 
Α ἰνθρω πος ὄρειδ' οἰσυίθμινρσ' πσύτομϑῳ λον αὐποὶ λίβδιλα ὧσ' δ) ἃ “Τοῦ 
Ατπίκ μουρ τος οὐδὲν δῳ “πῦτ ̓ ψταυ τα ἐδ ωβ5" χ. σοι λείου δᾶλα ὄντι. «ἥϑαλα 

Ε»».Νὴ Ἣν "δε ὄνυσον Ν Ἡμωμᾷ ταῦ τοιγὴ βοῦ σοι δὲ ἡ σωνϑεμι “τίὼ Φωνν, 

Τί αἢ νι ποιῶ μϑρ.Π4.οἱκί στε μίαν πέλι. πὸ λόυλω μι! νόμισμα κιρδΐ 
λον φιόμαισεν. -οὐαλλάξα σοι σοὶ 

“Ὁ: χέῖας πρὸσ' δόνρλω ἤστιρον. 

μικων Αἰ ὑγύμα φυ τοῦ ὲ ατε ἐρβάγσ' οὐκ ἄδνλον. ἐσ δὲ ρει με ἔροσ' τί ὃ Ξ «ἐνίων το »ρλυσδὸσ' Ἵ 
ἐχόνοι, ὁσκῶται ἐπεΐνω τῆς κοιλίασ' ὁονὲ κι ύ σις ἑαυτῇ δ΄ ὕλονσαι ὀνοόλ 0. ὡς Φσιν κὐλ γανὺσ' 
ε τοὶ δ περὶ ἐφώων. Σ ἐσύμβρια, σισύμξριαι Φυλλα σι’ ἐξεφανοιῶτο οἱ νυμφίοι. Ν νμφιων ΓΝ 

"" ἡ ὅτι οἱ 7σιμοιιῶεσ' Ξεφανοιῦται. " ὅτι ἡ διυσποιϑοῦσι πρὸς τὸς ἣ γάμιων ἡμέ ρας. Φαν φά. 

ΗΝ μὰ ὀύσλιαρικόν. ὦ δὲ ϑαυμιαξείκ ον. Περεπέτεθϑε αὐπὶ ΤᾺ εἴα αν ἴ λέτε: 

Κεχονότεσ. "ὦ μωροὶ. Ρ̓ γωλ κεχονένοι ἐπὶ Τ᾽ αὐοτων λαμβαεται. Αὐτίκα. δὲ σίορ 8 ϑέως ἅμα 
ἴδ᾽ πυϑέσϑου, ὅτι τίς δος τοῦ, φὐνέως ἄτιμον νομίζοισι: Τοὺς πετολϑῴουσ ἰὼ ἐρν αὐπὶ “τῶ “πεϑὶ 
[2 πεῆομδῥον. Ἐιδὶ ὁμιρικὸν Ων ἡδμα. ὀρόμϑραι ποῦδεςτε ἱκασιγνήτουδ ἐπὶ ὁ δὲ πελίας, σμω 

“ΤΊ λοσιλύγει οὗ; ὅπ ἐαύτις ἐρωτήσιπερι Ἔ περβϑῥωρ τι οὔγρς ὅρησ, ὁ πιλίασ ἐεϑ ποῦ τω δ 
τισὶ ἡ διαβάλλεται ὡσ αὐ ταδλιυτος τοὺς Ῥοππισ. πρὺς γουὴ τῇ κιναῖ δία κὼ δειλίᾳ. βι ὀγοφα 
“κι γνεσφισμρῖ κοὼ πονηρίᾳ, ὀνγε!δι 'ζοιον τὺ δὸν πελίαν. Τ ιςῦ ς βγξς οὔ τυς ὃ “τιλ ἔασ. τλά τον σύρ- 
φακι. ἰαὶ το πιλίου νοί! με ἐἀλρα ἕτερα πῇ Ρ “λωῆ! λί ΓΘ. κωμῳδεῖται δὲ εἰς πρλλεὶ σύμ- 
μαλός δὲ πρὸς οὐδὲν, ̓  ὅτι “πιλίας ὄρνεον. .ἀπεὶ ὦ νῷ τοῖς ἕξ ὀρνεόντι ματα λέγει. τελύᾳ καὶ “τέσ 
ἴω κοὶ τοῦ ὧν! νὴ ἡ δκσιλί ὭΣ Α͂ πἶκμα ρτος νον ὑηδὴν διὰ τῆς ἍΤ] η "τω οὐκ ἐμφαίνων μῳ 
μᾷ δὲ ψέγος. Μίαν “πῦλιν. καλῷ πλιν ΠΥ; περιέχουν ἅπειν. ὀλύπι νι αὖῳ ὡσ' ξυτοὶ ἐν κύ- 



ἄριφαύουξ: 

Ἀλῳ ἰδᾶν διασρα φάσμα ἕ;»:Ποίανδὶ Γ᾿ αὖ οὐκίστιε δ δρνιϑεὸ πόλιν. { 

ελοὸν ΝΑΜΨΗΝΗΝΝ μά. Αληϑισώ σίκομδτοινὸν εἰ ρυκῶὼς ἔτος: 
ὃ ἴϑων πὐλοσ᾽ Κὶ ῥϑτι “πῶ 

τὰ 

φρο! Γ προθρν μϑϑων ΒλέΨ' κάτω, ἕπεριδδδλέπω. Π4. ὀλέπί νῦναϑῳ, 

Ἔ ὀρνίϑων ̓ ὅτ ἴςι τὸποσ' ἔτ. ̓Βλέπω. εν πνοίαγεῦ Ἣν . 21 ζῖλον ἔννληία.. 

τς αὐτῶν ὡν ᾧ δια Ῥιβουσι. Α͂ "πι λαύσομαν , Ἣν ̓ὀδιαεραφήσομωι. κὴ 
9 δὲ, ἃ πρὸς “7 φϑματις 

: 

σμὸν τονδνόμιατρς ποίζο. Ρ4 ἑἰδεσ τί; Ετριτὼσ' μεφέλασε κοῖς ἣν οὐ
ρανόμο. 

Ὁ τόπος (Δ ηῤλύσι ξησ τυ ὀυχ οὗῦς ἦν δῶτε ἐδόν δρν ϑῶν τῤλοῦσ: 
μολογῷ αὐὸν ἀπὸ τοῦ Ἣν ΕΠ όλος.Π4.γήμα “γότομ' ὥς στρ ἐἴρρι τηφυτοηρι. 
Δλέοϑιι. πίλον ὃ ὁ σπολιιον. ὅτι δ » λῷ του τοῦ ὶ δέρχυτοαι ' 

οὐχὺσ ἀνεωτεροι σημϑὸν τί 

κοὰ πέρασ κξονυς. ἀλλὰ ΟῚ ἀπαντο δηὶ τοῦ τὸ “κοι Δ Εἰ τοῖα νδπῤλοσε. 

περιύχν ἃ ἅπαν. οὐριπίδι Ημδὶ ομκίσητε «τυϊστο,μοὺ φρείξυϑ ὥπαξ. 
"πειρθῳιχοὺ Ἦν ἀπλαύπιον ἑκτοῦ γΑου τού τοῦ, κειιλήσετοι πὸ λισ. 
Φρουρῶν “πόλον ὡσ αὐτοῦ 

τε περεπολου ᾶμου “νδ) αὖ ὥστ ἄρξετ' αὐθρώτσωμ ἐδ ὦ ΟΝ ποιρυδσών 

τοῦ ππόν των ἐρλοβδϑων" Τα ς δὶ κὐϑεοὺσ ἀτρλέτελιμῷ μηλίῳ . 
Οτιδὲ πολξντὸι. ὑφετυμολο ἕν. Πώς Πφιὠμέσω δάτρυϑερ, ἀήρ ὲ ἐσηγᾷς' 

γϑρ βούλετοι- τὺ πόλιν. ἐ ὥς χορ ἡμεθσιὴν ἐν βουλω μεϑοι 
Ἦν δυὶκίσηπε τοῦ Το. δομει τὸ 

μέσον “το οὐρανοῦ κϑὸ τῆσ' Ρυϑώδε. βοιωπτοὺς ἡὔοδον αὐρώμεϑας 

γἷσ' ἐαὸ περιπειλέσυτε: : Ουτως ὅταν ϑυσωσὶρ αὐθρωτρι ϑεοίς, 

Κικλήσετοωι πόλισ: ὠποιξον ᾿Εν μὴ Φόρον φέρωσιν ὑμῖν, οἰϑέοὶ, 
ἐκπῷ φλὲ φϑμαιτίσοισ' 1ὰν ! 
σίλιν πε ποιρνόσων Διεὶ τῆς, πόλεωσ ἀλλόηρι οι ΥΣ τοῦχκου: 

εὐχείροτοι ὲ οἱἥνοπις ἔ ἐείδ Τῶν μηρίων τὴν κε μίοστων οὐννα φρόσυτε» ἐ ἤω.: 
ἊΝ 

ὃ ὁ φ)δὺσ' «κρί σῶν. δὲ κυνώ Ε’» ἊΝ ἰού, 

πων. Τὸς σ᾽ αὐϑεές «τοῖς Μᾳ ἐ γμνιμὰ παγίδας. με μεφέλας: μὰ “έκπτυα 
πελοποννησιαιᾳ δὶς ψ “πεῖν ι 

ον μαλιαίων γικξαν πίμψα νει ἀϑηνοίζοι ἘΣ σοῶον ἐπλιό ΡΚησεν αὐτὸς, (ἠν λημιβόγαφθξι δ, 

Ρα: “τῷ ) πρώτῳ ἐτει νηκίας μδὰ "Ἰϑεσήσοι τοιοῦ μόμὴ μεχανῶμ προσοιπογ αὐ ΔΘ λιμῳ. δγὰῥάηο 

σἤν αὐτῶρ, προῖιν ὑποτελη οὖσαιν. Λιμῷ ἌΙΛῊΜ αὐτὶ “Το, μεγίστῳ. .μῆλος δὲ ἔβεπολισ' αν 

λίασ. κοὰ ̓  μἡλιοι πολιορμοὐ μϑμοιύπὸ ἀϑηγαίων λέμιῳ ὁ πείοϑσοιρ ὦ προδεσίδκασιῳ ἑαυγὸς. 

ὡσ' ϑουκι δ δα ἐ ἐγ τῇ β΄ πίμητ' ": Βοιοτοὺς δι οδὸν οὐγούμεϑει. ̓πλέμιοι σοι " δ βοιω τοὶ ΞΡ ω ἀνηναίων, 

συμβαλόντες, λακεσλ μορτοισ' διὰ δεκ ἔλειαν μαρμένοις ὅχεοῦ 9 ἐλ θυσιν ἀϑαναίοι εἰς συϑὼ ἀ- 

σπελθῶν, δα λοῦσι βοιοο γῆς “πὰ γακαλοΐτεα ὑποχορῆσοιι τῆς ὁδοῦ. Α Ἅλως «τινές φασι μεταξὺ ́“υ 

ϑοῦσ' "ἡ. ἀπ ἐἰῆς ὦγαι τίωξοιωτίανκἃ ἀχδόν τε θένα ἀπιλϑᾶν ἀϑη νούδουσ' ἐπ πυρὺ, ὦ μὴ παρελϑώ 

σ' βοιωτίαν. παίζο) 7, τῦτε ὃ αόψον δῇοϑον ζεγρῦσιν, ὅ ϑτοῶρ ϑρούτενμαδγἀγι. ὁ αὐ ὸ δ λίγοι κὺ ἐρν 

γικοὶ δ καθ ονα οὐκ ἐπι. Κα αἱ “το χίουα: λβουσ' αὐτὶ "το ἀέρισ νῦ. ὡσ' ἵβυκος: “ρτοῦ ταιὴ «ψάλλο- 

τρί χα δηαΦρίσετε δὲ ᾿δαφορήσετε ὅ),α πέμψετε: Μὰ νιφύλας. ψιφέλι οὐ μόνον, δἰμαπνὼ 
δες τῆς ἧς αναϑυμΐασισ' αὐ αὐὰ ρυ δος δεκάίνου ὃν ρδντικοῦ. οὕτω ἢ τῷ ἡ προῦ νλόμτοι ὠμιν. μὰ ἰμρά 

νασ΄. μὰ ἐν. μὰ “πττοι μιᾶι Ορνίϑων. 

»" 



ἵν. 

- 

ΓΑΕ ΟΣ Ὁ 
Ορν,8εσ:». 

᾿ στο ἢ αν ατζ ἐπ 8 ΒΩ ᾿." 
Μὴ ἥ ̓ γωνθημακοιιγότερον ἢ ἡβκουσί πῶ Ὁ ἐλανηκιμσνοι περί ΐ 

Χφον. ““πρίλαλὸν ῴρδ φν ὡστὶ αὖ, ἈρΤΌΙΚΙ ἰζοιμι Μετοι ὰ σον τὴν "ἔλι " αἀπποτιτι ὃν ταιθανόνττοχῳ εκ. "ὦ 
Ἐμβιωδυκ οί "οἱ σιν ώλοισ ὀρνζοισος : . κομψόα ἐλαφρία. ἀφειότησ'. 

Περτὶς σὺ ὅν ηὰ πρᾶγμ αὐτοὶ Ὁ Λῳγιέσοι "ἔτ. σὺ παιθαψολογία. ἀλαζινάα. ΒΑΡ 

βάρους ὃν χοὺσ΄. αὐτὶ το ἀφώνος 
ΠῚ 

" αὐπικῦους αὐδρώπων ἡ μὰ εἰδὰ 

“σὰ σ' αὐτῶν τίω φονίω. ἵνγὰ Ων 

Εγὼ δὰ αὐτοὶ βαρβάρους ἐμτος ρ δ του 

ἘΝ δαξα, τὸν Φωνίω, ξιωὼν τρλιῶ χρόνον: 

Περπωσ δᾷτ' αὖ οὐγὼς ἐιπκαι λέσελαι; "βρριρῴδίωσ: μὲ ϑαυμάσι ἀἰκούσυς, σὺ οὐὐηρῖς 
» Υ ͵ εἰ 

Δινεὶ Σ᾽ ἐμός οὐῦ σίκα μάλ ἐς πὴβ λόχμην, δ) γίσι ὑρνξοις οὖσι ΦΑδις 0, Υ9 

οὖσιν “ἐμοῦ δγδαλβονπες: 
Ἔπειτ᾽ αὐεγάροις πὐὼ ἐμὴν αἰηδονα, ἔστω λόχμιν: λόχμα δὰ 
Καλζκμῶν αὐτούς οἷδὶ νῶϊν σὸὺυ ῦ φϑέγμιαγμο σὺς τόσος. τλαπὰ σύμφ» τυσ' 
ἑαῤ περὶ ἐποικούσωσι, ῥιύσον το δρόμῳ. κὸ λοχμώδις. Αὐδέψα. πἐὼ 

πειὼ Ωἱ Α»τοιτ᾽ ὀρ [ϑων σύ. μὴ νιῶ ἔσοιϑη πρόνκνην γι βιυτὴμ οὗσαψ, ἥτισ 
᾿ ὦ ὁ; ἀνδῦνα Μετεβληθα. Καλξε 
ΤΩ Χο ολώσ᾽ ἄγ᾽ ὡς  τούχι᾽ ἐς Λύχμων με αὐγὺς. οὐ φόματι ἔρεϊιον ἃ 

ἐηβαινεικἀνέγειρο τίω ἀησὸν ας 1: : “δ οὐκοῦ ἐς ὸὲ αληθεντικὸ ὃν μὲ 

ὡι ΔΗ ΚώλΩΝ [Δδ΄. πρὸσ τὸ σῶμα ὸχ. ΑἹ συύνο 
4) ᾿ να 
ἘνριΑ γεσυύμομίμοι “τδύυ σούς ϑμυ σους 

; μέμον ὧσ' μεπέχονσει τῶ αὖ σ 

- . ἢ» Εἰ δ, ἢ τοῦ βίου κὶ τῆσ αὐτῆς δομασ' 

Χυσομοὶ ἊΝ ἐξρον ὙΡΡ ι τον δὲ, ὡς ἐσπὶ ὀργίων. μιλεν 
ὁυς δὰ ϑείου σμοισοσ' ϑ ρνδισ' . κὥς δὲ ἀρχυτωιὶ δὲ μέξον [ὶ 
Ἰὸνὲ ἐμὸν "δὰ σὺν “πολυσὰκ ρνι ἴσυ (" κα ἔων με ωσια αὐαπεκίσικ ὃν 

δἔμε τρον: 'κώλω ν Ἄς . ὧν πὰ, 

᾿ΒῚ δέ μεξα ἀκατα λικία. Ὦ 

“᾿ αὐα πιςικ βάζσισ. ἴρι ̓μονόμεξον ἐκαταλιίο τόν κατὰ μεπίλ δυγν. ὁ δὲ τελθυτεῖιον ἐφθῖμε 
με ρές ὑφ᾽ ὃ αἱ σμυμϑῴσ' ὁ) αλ εῦ. ἐφγο αὶ κῶλον Ιωμβικὸν μονομεβον δῷς λ 'κταὺ μεθ᾿ ὰ ἐβίμεβα 
ἀκαταλμκποιὼν ἐπὶ τέλει “Ὲ ράγρα φος. Πολύδλεκρωυ "συν “ὃν ἵτὰν διακόψα σοὺ πῶ ρέϑνμε 
(ὖν ποιγρὶ πρὸ τῆσ' ἀπορνεώσιως. Αἰ λλωσ. ἐπειδὰ ὃ Ἶσχυς ἡος ἰὦ τηρέωσμν πρόκμις. “τῆς αὐτοῦ 

“κιμετῆς. “πόνόγων γῇ ὁ 3 ἀϑηνοίων βαδιλόδ, πρδίεραν τίῳ ἑαυγὺ  ϑυγαιπέρα ἐσ' γάμον ἐκ δ 
σι τῷ περᾷ ϑραίιῶν διιυαξεύοντι ὃ οὴ μετὰ »»ὐσ' χίμους  ἀφιϊονθτοι πρὸς ϑρακίω μεπὸὶ πρὸ, 
ἔωνης δ ἡ σ᾽ ἴδεν ἤγυν μεπεὺ ὴ χεόγον συχνὸν ππρϑου σεισ' τίω  ἀδελφὶψ Φιλομίλων Φλπρόκμησὶ ἱε 
δεν, τιρόδ' ἀϑήμαξι ἀπελθὼν ̓  λαβὼν, ἰιαϑ' ὁδὺν αὐντίω δγεμκ Ρόυσε, δ. πίω “λὺή α΄ αὐτῆς ἀπε 
πεμερμν δι διλαϑέν τὰ ἐπραλθέντα τῇ" πρθϊερμέ μὴν ἀλλϑφαίνου σεις δηὰ γραμμάτων ἐδύλωσε ὁ 
φυββα. πρόϊεμα μαὺ οὗν μιαϑοῦ σοι τίω συμφοραὶ, σφάξα σι δνήδν ἴτυν ἐσ' ἐρῶσιν παρίϑικε ( 
τηρθ ὃ δὲ “νοῦς, ἐδίοκν αὐτοὺσ' 3|φει “ποῦ ποῦ φϑεγγδμδρ τς ̓φιλομῆλα Αϑὲ δὰ τὴ "ρόϊδ᾽ ἰῶ θυ ῦσει 
πῷ φύβυ. πρόκνν ὃ ἡ δνῖ "τὰν ἐρινοῦσοι τυ Ἰσυὲ εἐλεφνῶς ε ἰφϑέγγε συ. “τῷ ὃ διὺσ αὶ ἐλεούως “ ἘΝ πρὸ 
ἐὼν ὃς ἀνδδνα ̓  ; Φ: λομήλα εἰσ' 2ελι δύνα βετου βληϑέσοι ἰ ΤΡ γμιιδ τῇ ρδὶδ’ ὀ ποτε που τοὶ 
φοίγγὸν “τοῦ μέ! ΤΡ ἑκαςοσ ἄγ μετὼ ́ τίω συμφοραὺ μδν πρὸ “τῆσ' ἀπορνεύσεως δι ὑλιελ “2 
Φορῦμι δὲ ἐεσ ἡ δοῦν ρδϊς δὲ δεψγροισ' ἐκ δαρίρψων. μίλαλ δ εἰδὸς Θυτοίνας. 



Ηχί . ἡ ἑερὰ ἡχὰ αὐέρλετοι. 

δὲ χορ, αὐτὶ “Τοῦ χρη" 

τ Τ δισ' σῆς ἐλέισ: αὐ 

ἡ τὸ τοῖσ ϑρήνοισι ἔ ὄρηται 

δὲ, ἀπὸ τῶ εξ  λέγῳν. δ'δν 
μος δὲ φισιν τι υἱ πρὸς αὖ 

λδναδδμενοι θρῆνοι. Ἂν ΓΩ 

αὐλὸν πειριμδύ πειλῖφθαι 

Αντιγαίδλων. αὐτὶ “τῷ αὐα, 

ἱ ροιΐωμ ψαλμὸν δὲ κυρίΖ 
ὡς, ̓  τῆσ' κι ϑείρασ ἢ κλαδὶ 

Αὐλᾷῷ. τοῦτο πριρυπιγίγρα, 

ὅ1α! διλοῦ, ὅτι μειμέξνται 

πἰσ' τίω ἀνδένα. ὡς ἐπι οὐδὸν 

οὐσων ἐν τῇ λό η «ἴα Τέ 

μελι τωσενι δύτητος ἐτσλή 

«Ρβωσίρ, : 

Οὐσιωπήσεις. πρὸς ἀλλήλους 

δγα λέγονται. 

Ἐποποὶ ποπποπὸ ὀἰϑεσις μέλας 

ἑτέρου περιοόνκ ἐσ αἰσσ 

ἐν οροφάσ. δ) αιροῦ σοὺ 

ποὺσ' σεδιούνιά. ὧν ἡ πρῶ ἼΝ 

5ροφὸ ̓ λων δέκα. ὧν . 

πρῶτον ἰαμβηιὶ δίμυζον 

«κατείλεϊνϊ ελὸν τὸν πρῶ 

σον “πέδω αϑα παίδοιν. “ὸνὴ 

δυτερον τρίβραλυν ἐξησ' 

δυο ον “ὁ πέμηγον τρίκεν 

2. ἀκα τοί λικήα. “ὁ πεν 

ον δίμεζον. Ρ̓ ἕκτον αὐὰ 

πριισικὸν ὁμοίων Δ τίω 

τετρτιν χόρανπροκε λϑυ 

σματικὸν ἔχον": «ποι εὑϑβῆς Ῥο 

χειϊιὰ δγμεβα “σλὶν “Τα) 

“σελ δυ τοῦς ἱκατωληκ πικιί- 

Αοιξοφάνους 

Ε λελιζομιόνν δεεροῖσ' μέλεσιν 

Γ ἐνυοσ 5 ουϑήσ καϑαραὶ γ9 θεῖ ς 
Δι δ μὴν ϑλοκθίμου ΜΙ [λακοσ' ὑχ- 

Π ρὸς δηδσ' ἐόρας: ἕν ἰὀγξυσυκύμιασ 

Φοίθος οἰκούωμ “Τοῖς δῖ σ' ἐλέκεις; 

Αντεψοίλων εἐλεφανσθδε “τον 
Φόρμια ϑέωών ἰ φησι λορούς . 

Διαδ' ἀϑωμαἴτων σρμάγωμ χυρῶ 
Ξύμφωνος ὁμοῦ 

--Θέόαμα κορων δλολυζῇ.::- 
ἄυλει Ἴ|σ. 

ΣΥΣΤΗΜΑΚΑΤᾺ ΠΕ ΡΙΚΟΠΗΝ- 
Ευε φῶβοεισὶ λὰ μι ἡ φϑύχματοσ' τούρριϑέ οὐ. 

οι ) ἰεύτον λύχωσε τίρω λό ὑχμίω ὅλην: 

Πεμόνγ .Ἑ υ"7) 1 ὕξην.Π ει οὐσιωπτήσενι, ἔνι γ διαὶ 

Πε»- Ο ὕπο μελῳδεοῖν »» ποροισφκ θυ εἶξε τοι»--- " 

Φ,ΔΗ ΚΩΛΩΝ,: 
ἡ! 4 Ϊ 

Ἐ7»Ὲ “ποΊ. 1. 7Ρ71ρ γθ.Ρηρ:.πσθ τοὶ 

ἰω ἰώ ἐσύ ἡ τω ἱτὠ τὼ . 
ἱτωτὶς δε “δ ἐμῶν ῥμοηἠέρωμ: 

ὅσοιτ᾽ δ᾽ ασὸ βους ἐγρῶμ γήασ 

Νέμεϑειφῦλα μυθι 'κκθιϑ Τα 29ν: 

Σ σέρμο λόγων γένη το χὺ πυτύρϑινα - δ, 

Μαλϑακὰμ ἡ ἧεντο γῆριω: ΝΣ 

ὄσατεῖν ἄλοικιϑα Ἢ Σ Θῶλον 

Α ἱμῶλ γῇ υβι  ιθ᾽ ὦδε 

Λεήζον ἰδία φωρμέ--- 

ὁ δὲς ὑποποὶ δ τὰ “οι αὔτ δι ὀξντόνωσ ἀν γε ὡςτε ̓λον ὀενέππροφαύριοϑι κα τὸ μὲ 
μησιμ. Ἰὼ] ἡπὼ τω: προικαλθται »οὺσ ὁρνιθασ. ἵνα συμβουλόϊσυ “τίω πόλιν κΊ σε. Ὡ δ λον 

δυϊειμίρωσ' ὃ ὁ ποιντὴσ ξουλεταὶ τὸν χορὸν Θσοίζου, ο ὄβνεων. ̓ Κοιοτράγων. κριϑοφαίων κοι 

νῶσ' δὲ ἐπεὶ οὐστεῶν νύρνεον κριϑάσ' ἐϑιεῖ ᾿Οα ἦν ἄλοκ.. ἔν τῇ τομῇ στὸ ἃ ἐρόξε. «αὐπὶ τὸ περὶ 

τίῳ βῶλον τῆσ αὐλακοσ. Αμφιτιῆ νέι ἴωτε. “ποιὸν μέλοσ' ἀαυτελῶτε ὴ 

Τιο 



ρριϑεσ. 

ΟΕτέρα ΣΤΡΟΦῊ Καὶ σΔΗ ΚΩΛΩΝ, γ΄. Τιὺ τι ὁ διντέρα οριφδ κὰ 
δ τυ Δ ΣΟ ΚΥΝΝ τον Ι͵ ον Ιγ: ὧν ὀπρώνν αὐοι παισί 

Το ΤΙΟΥΤΙΟ Ὑ10.7|0 ΤΙ0.7) 9. 71} κὸν δμεῖρον ακααλείνον ὦ ἐκ, 

ὁ π᾿ ὑμοῦμ καιτοὸ κύήγουσ ἐπὶ κι» πεβαβραχίον. ὃ Β΄. Ὁ μοιὸν καϑα 

Σ σου; 'κλαάδῳσι νόμον ἔχεται, τικατ' δρεα» γόν ΑῬίτον ὁμονἐλοντὸν Φίγν 

Τά τι κοΎ)νο Ῥοώτοί, τοῦ, τί κομαᾶ ροφάγα . , ἢ πόταρον πὐδὰ πίαβρα λιν. 

᾿θρ , νον νι ανΝ “δὴ πέτα ρτον αἰ δραχυνιτὴ εὐ 
Ανυσοιτῇ πυτύμιεν αἰ ηρος «μαᾶν οὐυδαρ “πὰ ὰ ΜΙ ἵχν 2" πρώ 

Τριοτόνηριοτό' οτιοτ. Τορ ἔξ» βραχὺν. ἮΝ ἕκτον ὅμοιον. Ἂν Ὁ 

ὁ αι ἑλείαε ατερ᾽ αὖ λῶνοσ: τον ἕλον πῦδϑ. ΓΡΥΝΕ τα 
Φ2η0 ἐ οί ες εκ δὶ ἀκα 

Τὰς ὀξυςόμουρὶ μτοϊδοισ. Ν ἜΡΡΗ͂Ι ἀξ ἐδ τ {ι- 

Κάμη εϑ᾽ εδασουτ ̓ὀδρόσουςτι ̓ δράχισιν Τὸ ὃ " ἡ ἀήαγας ὧν 

Γῆς πόποισί χυτεροὰ λειμὦ τααγάσ,βοχοκὸν δἧ μεῖον ἐρα 
Νε “τὸν ἐρθεμτορ μαυραϑιῦνος, 

χυκάτα ληκ τον εἰ (σλ4 πεμω 
᾽ - νὸν ἱκίρι τικῶν μιμού μὴ ἣὴ 

ὄρρμισ το] φοποικιλοσ. ̓ ΑἼα γβισιοηἶα τόσ απο ̓πίλη τὰ ς φονιδθρ ρήϊον͵ δῇ 

ἙΤΈΡΑ ΣΤΡΟΦΗ ΚΑὶ ΔΗ ΚΩΛΩΝ,Η. καῇ αὐτὶ ὀξποῳ. ἐπὸ κι κοῦ 
ὠντ'᾽ (5) παύμτιου δἰδιμοιϑαλοζοσησ' κλάδεσιρ. αὐτὶ τοτεῖς κλαδοις 

φύλα μετ οἱ λκυόνεοσι'ποτῶτι" ἀππννθείας ἢ πῆς κελαιδυσ,ῶς ὴ τε 4 { ».} 

ἜΑΡ Γὰ Υ Ι μὸς. Κοτινοϊαιθνικ στινὴ εὐϑιον 
Δώρέτε εἴτυσυ μιδροι χοῦ νεω τέρα. τα τουπἰσνἀγριλάϊ. Κζοβα 

Ράμντα Ρ θ δε φύλ' ἀθροίζομιν . ροφαγαι. ἱάμαρορ ἀϑίονποι:. 

| Οιωνῶμ πὴ τῶμαοδείρωμ Ά Οὐ ἕλέας. ἑλώδεις τόπους 

κενοὺς. Ἴπ ἑλέων σενδνηθπου!, ΜΒ 

“τῶ ὁ ἐλε!.τοὺς ὀξυσέμερδι τὰς δβυαϑουσοίσ. Ἐ μαίας. ζωονὶ ἐσὶν ὕδεωσι ἤνο Μ ὅμοιον, τρίιώνωπι. 

ΡΟΝ ἢ τῇ Κ΄ πιριοχῖ χιῤμίσιν λινκρ'ατριεζωσμέ μον. ἀμί μη «τεὴ κατὰ βαι ἐχεξϑίωτε ἐρόεντω 

ἢ αὐτὶ το ἐπιϑυμίητικον. ὡς χαρίορ του "Μά ραθῶνον ἢ ὅτι οὗ Μαρανῶμι πολὺ ὄρνεον. Αἢ «γᾶς. ὃ 

ἀπαχῖσ ὁ ὃ ἵχων ὧν λφμῶνα τῷ μαραλῶ νϑσ' τοὶ Ὁ λιμνώδε νὴ Ὕ λδα χοϑία (μοωτοι θώσκ «τοῦ ὃ ἀν 

“παρεὶς. ἡ δίπο ϑφοφὰ κώλων ὀκίω. δαικυλικῶν περαμιέβων, τολὶ “ν τῷ "ζ΄. τι ὕπο γε δακῖυλι - 

μὴ βάσις. ὧν ἰαὶ πόντι ῥπὶ' περ ὀσ ει ) ) “νὰ τὸ ἀλμμᾶνος δισὲ αὶ μιύμανς αὐϑος ἁμὰλ- 

ἐμνόνεανπο τᾷ ται δὺ κοὰ ΣΟΙ ὄρηται. ν σέξῇσ. ,ὥντιφῦλα ἐπὶ πόμτιον δίδυμα βαλιίασισ' 

ἄμαλκνομεων, »ρτοῦ τοῦ. ἢ δὲ αλίι νῶν, ϑαλιανγόνηδιν. ὀρνέομ: Ὗ ἱσορίαν ὴ γιαύτην πιρὶ αὐτῷ ̓ φκ 

δι. ὡς ἀπτοθνθρώ πων ἀπωρνεύϑη: ἴςι ὸ ἡ ἰκαύίεος “το αι χιψίων, βασιλίωσ γιων. Ἷ: ὄλξῳ μεήσιν ἐ2 

ππιορϑέντες, ἐς “συν ἦλθον Φρνάπμαηρς, ὡς ἀππρξι ὧν γι »»ις ἰδίοισὶ ὀνόμασι καλέοϑτχὶ Ἃ ἢ δ ἐν 

κάλυσεν αὐτὸν, ̓ὅ,α. " ὁ δέ, αὐτὰ “καὶ ποτε ε, ϑωλάοσαι, κὐηρῦ παλίοντοσ ὃ 616’ ὀρπαϑεὶς, αἰηόμπε 

“γφυφρε. Δτίωνεῦν. ἱδὶ ἄγαν περιπειθῶς ὠδύρετο Ἂν τὸ αὐδεὺς ϑα αν “ππὶρα ὰ Ὅρ σίδλῳ ἰὲ ἐσ 

Ἀείσρας “ ὁζαδ' ἐ ἀππωρνέωσι. “ἣν ἐκδινονὴ ἐσ' ὀρψεον μεπέβαλον. ὃν καρῦλον ἰκαλοῦσιγ.ἐθ ῥήνᾳ ) 3 

ὠὼν αὐτῆς ἐντῇ β᾿ ϑαλάῆι " κλυλϑϑυν. δι ὃ κωτοὶ ὁ δες ὃ οι ον, ,Ἑ3.. ̓ἡμέρασ ἀλίνιονίτιδασ [κα λουμέ 

μας διδγν ἀσ' ἔχετ ἐγ. ἐνοῦσ' τίϊο του σοὶ ,ἰωράλλφ τοὺσρεοῦῖ οὖσ. τὰ ὶ νεύσερα: ἄρα (πιὰ τ 

“τα δαλονὅτι. ὙἸΓωρκοδείρυν. μακροβαχύλων. ὁ μερικὸν δὲ, ἐπὶ πεοίν των ἴχωξαν. «οὐ γε πᾶν 

ποι ταναύδοι ρα τὰ Σὄργθα. 



Αοιφοφαδουσ: 
Κιινὸς ευϑμεν. νέαν γϑωμαν Ηκ4 ὑγτὴ εἶρι μίσ πρύβυν' 
ἀβνγούμεγος. "αλλήπέσ λό- ΜῈ 
ἐαβ θα Ὡς δας δὰ Καινδσ' "ΡΩ ΜΗ: Καβων ἐρηφντ' ἐγλοριτέσ. 

ἕοικῳ ἐπωδῦ. κϑὴ εἰ πὸ ἘΠΟΔΗ͂ ΚΩ͂ΛΩΝ, ἥς 

ϑὲ δύο Ῥοχαιϊκὰ δίμεξα ΓΟΎΟ ̓ἰφλόγϑυσ ἄ σχντοι . 
᾿ἀκατοίλαίω τω. ̓: τρίτην Διίῦρο. δῳῦρσιδῳῦ ρο δῶρο. 

ἐαμβιϊοδν ἐκξιέράλμωρ. : 

ως ν΄. περιον!ἰὸμ ἐκίιριτι Τορό “ορὸ 700 Ζῦ(ο “0609 τ)γ8- 

κῶν σῇ ῥῥνομων “ἐπέμπε' Κ, κκαζοί κι κκαβοῶ, 

ἰαμβικὸν ἑφθημομερὶσ' Το ῥ πῦφο Τῦρο τολι κιλίξ. “πτ 
ἐκτρ "βράχων. ἐφίκαση 

δφοφῆς πιράγραφος ἐπὶ ΣῪ: ΣΤΗΜΑΚΑΤᾺΑ͂ ΡΕΡΙΚΟΠΗ͂Ν. 

δὲ Ὅρ' πίλᾳ κορινίς. Π4 ὁρᾶν γέν᾽ ὄρνι ν; ἰξνοιμὰ Ἣν ἀηόγλω ω ) ἀιϑὺ οὔ ἀὐὰ 

Κικκαξωῦ. τὸ σ' πλαῦκασ' Καὶ τοικύλανα γεὶς τὸν οὐραμὸν ὀλέπωμ. 
οὕτω Φωνθν λύμισιρ: ὅλον ἄλλως ἀῤῥύπον ὡς ὶ ἐοικ᾽ εἰς τὴνλόχιν 

Δ κικκαβας αὐποὺς λέρν 

σιν.ἴ σιδὲ ἱέρεια Τῆσ' αϑανὰς ὁ, ἐμέασ εἰπώζεαραόριδ ὅν Μι μούῤϑθρος» 

εἰ δὲ, ἰικνμοίδασ ὡς καλ Ἐπ Τοροτίγξ: τοροτίγξ: 

λίμαλοι. ἱκαῤτοῖγκαϑδκικν Περῶ ΕΠ ἘΝ οὗγσὶ δΘδάγιεῦ ὄρνις ἔρχεται» 
ἊΜ ἵ λίοί δι κι 1 

αὐ οῖνην ἃ ΕΝ η δ᾽ Ὁ ἜΡΡΕΙ δάτα. τίς ποοτ' ἐρανοὐδῳ πωτοιῶς; 

μιῳῶν ὃν πλαῦκα ἀπ! πῆς Ῥερ ὄντ αὐὺς μῶϊῳ φραίσε!͵ τί: ἤδη γᾷ οὐγσὶ 

μορᾷῷ χελκίδα. ἐπειδίηαλ ῥπριόυ κσ' οὑτῶν ἐϑα οἶον τῶμδ' ὧν δρὰϑ ὑμέ:σ οἱ εἰ. 

κίζε τρβχφό ματι. Α δὰ Α͂ λλιδλιμινοίον Γι εὶ βαβων καλόν γέ ΘᾺ φοινικιῆς 
μέμιματάγη φυΐ τῆς 

γλαυκ οὶ ἐριὴ ἱερὰ. “γῆς θα 

γᾶς. δι δι εδὸς αὐτῆς «ελνὲντῇ 5 ἀ πηι ἃ ἐς τι μιὼ τῆς θεῖ τοῖς νομί σμασιν χα γα ἥσσι γλαῦ 

μαόγα Ν χαλκωδεσ " ἱχεῖν Ὃ ὁ ΠΤ ρὸν, λίγ; ν χκλίεὶς: λύγυτωι "ἡ ἐν μιδισ. Ἐμρὰσ ἐπῶζε. 

ὑπῶζᾳ ον, ὁ ἐπαὶ Ὁ: μδὶς καϑεφόμϑρμα τοὶ ὃ ὀρμεακράζον εὐτοῦῦϑει δὲ αὐτὴ τοῦ ἐκρνηῖ' ἐαϑ λώ 

ραδβιδσ δεύξιν ὦδος ὀρνίου μέσοι βαιλορϑμου εἰς “τοῦ ροίς όλϑμα δυχῶσ' δὲκαὶ ϑὲ “τῷ ἀρνί "λα 

Ρραδριὸ ν ὀξν τοναπίον. ἐ 6 δὲς ἐναϊ τῆς χρυ ράδρασ' βαρ τονένητωι. ἐπεὶ Φασιμ οἱ ἱ χαράδρα Ῥόπῷ τινὰ 
δ, ῥῥυμάτων με λώ δ᾽ ἵ αἰδῇ. ἀτμ: μεμα μή δὐφρόν! ἐκίξλαρα οὶ μεμιὸ μη ἀξιδ, δέλᾳοϑς 

ἀνρκεκ ρυμμέδια ἐπεὶ δ τοὺς ἰκάϊεριμευὦ ὠφελέ ὑχεραόριὺς ὀφϑθν, σωλοΐτεσ' αὐτὸν ἔα κρν 

“] ουσ!ν. ἵνα μιν πρὸ “Τὸ οὐμασοιεϑοάτς ῥαϑὰ πῶρι ἰ ρπυσ'. αὐνβρίασ δὲ φυσι: ἐὰ ἰκτιρικῶρ οὐ τοὺσ' 

ἰδότοισ. ἀλλὰ υοὺσ φαγόντασ ἀπαλλαῖ υοϑνο “ΤΩ πείθου. Τοροτίξ. δ δρ ὴ »ν» τῷ ἐκπυποσ' 

λέγουσιψ θγαι οἱ δὲ Ἐρνιθός τινος περι επ αμίνου" δ Ἔν δὲ ἐρὀρυρθρωνὴ ὀργέωρ. ᾿Αγιλλλοῦτο 
σί κο ρωνὶς αὐϑισ' ἑσπέρα ἀσιόν τῶν “8 ὑποκριτῶν οἱ δὲ είγοι Ῥοχεῖκοὶ τεῤάμετροι καιρληκπικ οἱ 

“ἰ ὧν τελθυοῖοσ κὺ βλύποισιν εἰσ’ σὲ ἐ κἀμὶτοῦ οὗτο ἀϑϑ αὶ μοὶ δοκξ ον " ἀϑίσει δὲ αὐτὰ ΟΥ̓, λζ' οἷς 

χνκώλα ἰαμβικὰ δμεβα ἀϊκαποϊλικα Ρ΄. ἐπὶ δ᾽ τίλφκορων!σ. Κ αἱ φέτισ' ὀρνιδ. νὰ 

ποδὲ ἄδίκα πρὸ τὰ αὐ ἃ θπεν ὃ ὑπερῦσ' ἄλλως ἀρὸν πο. τα ῶσ' δὲ «Ἢ ἐεῶσ' περι αν. 

Οὗ αὐτός. αὐτὶ τὸ ὁ ἔπη ἐρθ ἡμὶν. Καλύσγι καὶ , Φοινικιοὔσ. (ὦ ΓΩ φοινκ ὑπ «ρος. λέγά ον 
ὅτι αὐηὶ “Τῦ πυῤῥός πιριασόται, δὲ τῷ ᾧ λόγῳ 5 ω ἐς οὐς «πσλῶν, Αἴοι πυρὰ γίω φοίνικος ὟΝ "κάμ. 

Φοινι κι φ; κὴ φοινίκιος ον νῷ θέσει θν φοινι κιῦς οὐ σιυνοθρίσε!. Ἐξ εσρον 



ὄρρι δεσο 

ΕΡΕ κόγώσ. ὝΑΣΣ ὀνομὶ αἰτῶν Ὦ 'φοινικόδερος: 

Πφ Ουΐ ϑσώρι.ἕτρισί [ἐωφρϑϊε Πφ: ἅσεῤ ὁρνιε οὶ 

ἘνιΝὰ δ᾽ ὑτερος δῷ τάχ οὗγο ἐξεσρονχῦραν ἔ ἐγχων' 

Ρφ Τίσ δ᾽ δμχούμανγισ ἀῬπὸς δρνισόράρατησ, ; 

Εν» ὄνομα Ἰότῳ μὴ ὅν ὅ::Π4: μόδον, β γαβήράκλ᾽ 

Εἰτα “πώ: αὔδυκα ΜΗ ἴλου μῆσὸς ὠρέτούππου το; 

Ἐν ἕτερος αὐλόφον κατειληφως, τιςο βνιδούνυσὶ 

Π4Τ, ΠΡ τέρας Τύγίτρτ' ὄξόμ: ὁσὺ μογος ἄρ μ ἐπψ; 

Α͂ λα χδι ἔσεροςἑποιοῦσος ὅ11 ῥδᾷ Φιλοκλέσς 

ἐξέ Ἵ τρηρς ἐλ δέγρυγρυ ποίτσπον: ὥςπερ εἰλένοι ξ 

ἰ σαύμικο: καλλιουμκάξ ἡσσου κουκαλλίας: 

πᾳ Καλλίας ἀρ᾽ ουγτοῦ νι εξ, ὡς ἡ εροῤῥὺ ΠΣ 

Εν». ἄτι δ» ὧν γενναῦοσ ὐπὸ ᾧ συκοφ αν Τήλλατον 
Αὐτεϑήλφανπροσε κα τήλλουσιρ οὐ 72 το πτερά» 

Π4Ω πύρειδογ:ὠνίτερος οὐ της βοή) ὃς ὄρνιν ϑγσὲ 

ἐξεδρυνχύραν᾿χομάνι φλονν 
φοίιλεουσ' δαυπέρασι τυ-- 

ρὲ ἀρχή. “ἰσ ὀρνισ' οὕτεσ' 

Ἰξεδρογχυρανέχωνω ὡς εἰ ἐσ 

σε λεριαδεξεόρον δι3»λ" 

λαγμεμίω σφοκλισ' οὐκ. 

ἐξερθ ἀλλ ᾧτοπσαὶάρ. 

Ο μουσῦμ αντίς. ὁ ΚΜ πεώδησ' 

τοιοῦτοι 3). ο! μανπεισ (οὶ 
“πριντοῦ. Αἴ τόσαις ὁρνισ. "ον 

τς ὄπιν »εἰσηβΊφα τώδερτο 

ὀρνιϑθ ἀφορῶν οὐδινητὸ ὃς 

προκόλϑμον: ἄνα τὰ ἐὺ 

ἡσὼ γῶν εὐρχύλου. οτίποτ᾽ ̓  

συμδιμουσύμιαιντισ. ἀλελος. 

ἀβραήφὑσ' ὃν ϑἱνά. 
ΤῈ ΤΩΙ ᾿ 

Μῆδος δδιν ὡς 55 μησῶων ὡς ἴῶὶ 
«τ Ν 

Ἔ Νλυδ τ Ξ καμήλων ὁΖ 

γον μὴ δῇ ἵῸ πολύμωνυβό 

“Δ “κυ ἰκβατάψων' Ἄρνις 

-πϑσικοὺσ' φασιπρθὶ Ὺ δε ε᾿ 

νονφᾺ ϑέασιφντέϊ" το δὲ εἰ "δι 

ὄντως καλθται τίσ ἀρνισ μάδοσ. Λ ὄφον κατειλαφωσ. αὐτὴ το λόφον ἔχον: ἀπὲ ἐνηρισ' “πολί- 

μοιφεηρῦ ρ δὲ φιεσιν ἐπεὶ {τε εόρτις ὀρνι αὐαφαίρωτωι λόφον ἴχων ὡς ὁ ἔποψ. δαβαλλ δὲ τὸν 

Φιλοϊιλέα ὡς ὀξυκέφαλονι(ὕτος ϑρν, ιλοκλίέουσιοῦ «οὕ τὸς ὃ Φιλοκλῆς, πραπέ στε δύασεψον τῇ" 

ππινόγορΐ δυτε ἐτραλοήᾳ. (οὗ κ ἐἀρχό σε ποίντων διασυτίωλέκω. Αἰ 2λως: Φιλοίνλϑέςι ἔραμα. τὴ 

ρϑυσὶ Η ἜΣ ὃ σοφοἰλὴς πρῶτομ ντηρξα ἐταὶ "δὲν “ὁταφιλομλῖσ. “δ τοῦτο δἰόπιν ἐπλσ αν 

“πϑσ΄. αὐτὴ τοῦ πρῥαυτογεγς οὐ φίω. ὑππείντα ϑέλων κυμῳδᾷ στε αι ἰανὼς ἀππυλὶ σοινιτο ππτίνττοι τοὶ χρά 

ἔώτω. ἀνένίοι δέν μνήμασιν, ὅτι προκεφαλύρθβιν ὁ ὃ σεφοίολις ὧσ' ὃ ἴσψ. ἀλλούδωμοῦκικωμῴδι 

“γοι. δηαὺ εὔγεβ ἴσοις ἐσκ δυοποιμκωσ, τῇ Κ΄ πανόγον! δ) τέβαλοπᾳ- “ὠν)ἐρισυπελισὲ ἔγντοῦς δὴ ον“ 

σκαλίαισαναγρα φφ" ξι ἢ φιλοκλήσ' κω Αιφόγασ “συν ητὴσ'. κοὐ θιλοπεῖδας ἦσο αὐρώλε ἀδλ 

φλσ,δσυιδὲ ἁλμίωνοσ' αὐ αὐτὸν φασιν ἰϑυτιίῶσ λύλϑυσιδιονὺ πικρὸν ὀμεί. ζλμυᾺ δαϊκθία. π}}, 

να σι ὃ ἡ Φιλοκλέσ' δυο Ῥαγωσδιῶν “ποι ταῦ, ὥσ' μλῥδφιλοκ λέουσ “πὸ ̓ηνθ.. ἱκόνουμθᾳ οὐξησμορ 

ξ σημοςιὶκ, τού ν ἡ,ἀευδεμας.εκ τοδορνὴ Φιλοκλῆς: οὐ τερ ὃ ὁ ρ᾽τίω αὐτέων ἑαντῖφ πεῖ ω 
κὼσ Ὡρνεωπέρῳ ώ οἰλε,.} ̓ παύνικος καδλι ου ὃ ἡτσαυνικακα λλίας ἐδύκφτὸὰ πωτρῶκο ἐστ βς 

μιονοιβεῖσ ἀσίλτφανὦ ὡσ' λιφϑὰσ' μοιχεύων καὶ ἀσαυτίσοίσ' γε ματα. πεκωμφδικεδὲ αὐτὸν ἱκανῶσ' 

δὐπολ)σὲ ἐν Τοῖσ' κόλαξι. λέῃ δὲ κατα ψθύδε βου δ" ὑπομιρυμώτων. σπιοὶ  σπύρνίιοι κὶ ὁκαλ- 

λίαν, αὐωϑον ἐκόυαδὸ χῶς ἀπὸ πρῶν ἁϑποῦσκσ' καϑηκουσιψ᾿ὅ πὶ ἐρύθιψφῦδος. ὁ ο πρῶτοσ' »ὕκαλλι ́ 

«ς αν: ἀπουπρς, οἐβιγε 9 γενημμικὺς Ἱσαωιτίω σὺ Ὗ πέντηκοξὴν ὀὑλυμιπίο οὐδ. , [Ἄλε τοι τι Ὁ 
ἀπῇ Ξ ὀρρέων. νῷ δεῖσεν τῶ ταλίσιοσ. δ γλονοΐίος κρὺ πρόσ΄πέωπορνομιοπῖανντονκ αὐέου. "κοῦ δτι μοι - 

χεδων χρήματα ἐδήδον. Κατωφαγέο: πε βαρρωιύε τοι, ἀλθε τού. δ τίδὲ πἰθιαστ ται »κύριομ: ἰἰσωςδὲ 

ἀπὸ τώκατα Φφαγᾶμ ὁ ὄγομασυσοιικε. ῥιὰ πίω τοίϊολιω νυ μουπυλνφαπαν. 

ΤΙ σμομοίζε τριτρθ οι. ἔτριδ σὲ κατωφαός» 

Θ 



’'Ό μ. νυ ᾿. Δ΄ ἊΨ δ ἘΙ 
ὑ ἌΧ. , ᾿ ᾿ ᾿ 

᾽ ᾿ ἐ 
. 

Α͂ [οιφοφ αὐ οὐδ» ; 

Οὐκαπίβαλε"δν λόφον. Ἂν [4.7 ΝΣ κατώφα γὲς τίς ἄγλος ἢ κλεώνυμοσ: Ἵ 
φλ ϑικεφαλαίασιὼ ὠσὶ Η 

Ὶ 

ψαασιςδειλθῪ,δαξάλ, Ρ ὡς αὐ ὃν κλεωδνω μός ὧν ὃκ ἐσέβαλον
 Πλόφ 

Αἰτὼ χω ᾷ6: Ευ-Α. λλὰ μϑι. τίς τρθ᾽ ὑλόφωσι: ̓  κ᾿ ἸΡ ὀρνέων". 
Ἐσ)ὸν δίαυλον Ἰλϑον. ἐπεὶ ὁ ὁ Η᾽ πὶ Ἣν δέκ λ, ἤλθομ. ἐποιώρερ οἱκ αἰφεειμεν ὅν. 

“)αυλοοϊρομοῦντεσ, μεθ Ἐπὶ λὸ 'φον οἰ ς οὖσιν ὦ "»»" οἰσφος λέας οὗνεικ α» 
αῤν ἢ ἔλουσιν ᾿χονῆος» 

λέφονῶ ἐν μὰς ἢ ΡφΩ ποσεῖδον. οὐχόρᾷσ, ὅσον συν εἰ Ἀεκ΄ Το κακόν; 

Αἰλλωσ. ἐρο αθνα ἑ ὁρνέωμ;ἕν ὦ" μα ξαἴπολλον, 77 μέφυσιὶ οὗ οὔ- 

λον “ἀυφρόμονὲν τῇ 'πορείᾳ Ουδ᾽ ἰδιῶν {τ ἐϑ᾽ ὑπ᾿ αὐ τ περ κθϑοων Ὁ εἰ ἐἰσοδον» 
70 σσλι ρῶ ποι τὶ σοΐσγον 

ὑπορρύ. δολιλῥόρομον. - Ρφ (υ τοσὶ περδξ ἐκφροσίγενὴ δ" ἀπ κΑκον 

λ ἐπῆ ἀβύλονπις δοὺ κοὺ ἕν. Ουτοσὶ ὁ δὲ πτηνίο ἐκᾷν ὁδί ἐδεγ ὠλκνών ὶ 

δολΊχόέρο μοι. ὁ οἱ! δλῴλῳ ἔυτίς γείϑ᾽ ὀύσπμϑεν οὐ Τῆι. “Π4φ τας 7. κηρύλ᾽ Φ 

δρύμοιδν πλοῦν ποιοῦνται ἔν Κυρύ λοῦ γεῦθινῦ ον ἘΗΥ είν σσορήλος. 
2}. ὅβομεν. Αἰδλωσ.ὃ λί 

πίω φρόμομ. ̓Αὐτλδτολων Χ αὐτοί επλαύξ ἐν τήφῃν τ: γλουῦκ' ἀϑγα᾽ 
ἢ ἤχει 

πον ΐφον»» ἀλλωςσῦ ὧν 

δι ὃ δγσοῖ δζος τόπον ἡ μόρον “πἴχιον δ᾽. δίαυλθ’ δι ἡμακ ρὰπῖρ ἰοδυσ' ἐκ τ λίἀσινά κυνί σματοι. 

δοέσνον. δίαυλος. δῦλι χορ ταλίτηρυπυ δ ὑπργεραί ιν πῤληκα ἅλμα. εἡσας οἷδε ρες ἐϑν ἦν. 

ὡς ἰδών τὰ Χ ράκαταλαμβξανόντων, δὰ ὀσραπιωτικοὺς ἦναι δ ὅτι ἐγπέ τρίς ῥκουρύ πὶ 

εἰσφαλέίας. ἃ ὅτι λόφον. ἔθεσιν δῦ κρανῶνεδβεναίδτοιτοι δὲ οἱ οἱκάώρεσ τὰ πολεμικά. οἡ τουδὶ λό 

Φους ἱκατοιλα μβαψον τεσὲν τοῖσ' “πολι μοισ. ϑυύλαάσοῃ, ρατάϊσειντεςτε »"λλὰ μὲ μη Φλ ὀἰκου «ϑύνσ' 

κατέλαβον. (Δ χουδ λόφους ὠϊιουν, ὧτ αλιχυρωπέροι. ὅθον κὺκαρι καὶ ΩΦ ̓καραπήλᾷ, ἐλέγοντο. 

οὐ οἰκἡ σείσ΄ Τιετομδῥων πέωνδσοδον. Ἣν οὐρανὸν Σ ἣν ἀέρα ὄοϑοσὴ ) λέγ,» " ὁ γορὸσ ἄσεισιν ἐν στη 

ἀπ υληεν τῶι νἤσοις. «τίσὺλ ἐγέσιὰ ὠσὶ δέπον αὖδι κατοιῦ τέω ιμβλέπειο τέιδεισοδεν. Οὐ »οπέρο)ξ: 

ἀπ᾽ τούτουξκια τωρίνμικσις δ, ὁ ἜΣ ΔΝ χΧ ρὸν σιυυτεινόντων προσώπων κονν νπεριηῳ βλιφϑεντων 5 

προκατειλεπαίνων. .ὃ ὁ δέβαγικὺσ "6. ̓ς πρόσωπο ὃ εχὰ ἐνταύϑοιδ δ  ρ' σείς ἀρθμῆσασ', ἯΣ Σ ὀϊιοσιπίσ' 

στύροι πρόσωπον (Ω ὧν ὃ ὁ κωμειωὺς λορέσειιυί σδξ “Τοῦ. σοῖσι κηρύλοσιβφρόνιοι φησιτουδν 

σῷ οιῶς λέγφ «βάλλε δ ξώωλλεκα ρὕλος. ὄιω. που δὲ «ἡ ἡκοὺς, ἱέρυλον 'φισὶ ὴ ἡ δέ υμοσ', 

κατοιφύσιν ὄνομα, κόρυλος. λέχαϑοι. αὐτίγονος δέφεσι τοὺς ὰ ΠΟΡῸΣ: ἥρὰ ἀλκυόνων καρύλουσ 

λύέποϑοι. οὺσ' γηρου σι ον" τουσ᾽ κα ἱ θήλφοι βα τοιζουσιτοῖς ΤΠ ροισ. μἤσρτε “πα κύρᾳν ἐφϑμα 

πικονὃ μ) ) σορηλοσ, "κου ρούς. μρημογθᾳ αὐτοῦ παλατων ἐν σοιδιτοῶσ' “Ὁ ὁ ποργίλου κὸ ὐρρ {-. 

8: ἔχ πέης: “το οὖν στὸ σημθον, "Το καὶ ὧν κυρύλονῚ ΡΝ “νὰ ὁ ὝῬ κορᾷ Ο ἡτυμολογικοαι σὸν 

ἐἶρις Ῥανίω. αὖ τέρικ ενξμαύτρικερία. Αἰ ἜΣ δὰ ρσην ἀλινὼρφ,καρύλ οὐ λει) ΤΟΥ “τοῦσ' 

σιινουἷαις γενέ σκῷ ὃ δὲ ασυρήλο;, ἱουρϑὺ ἰώ. ἜΑΡ δὲ αὐτὸν ὡσ' δὑτελῖ. Τ΄σ γλαῦς 

κ ̓ἀρήναε. Ἂ ὁ χ, ὅτι ̓ λαθεν το-σιϊεόμ: Ἔδει) γοῦν σῇ ὰ ἀἰδηνὼ, οὐκ ἐς ἀθενασ' ἀπεῖν- οὐ ἀρδῤλῆθίται 

δὲ, ὅπιοῦκ ἐνάϑηναισ᾽ τὸ προ πλάτος «πεύροιμία δεῖβιν ἕωλ ἩΝ μωτίω ἀϑϊσωρονόν τον τινὰ πὐηεῖς , 

προυτἄψηρισιν ὃ οὐ ὄτισ' ἐναλγυπῳ δ σὴν ἐππιγαῖτι. " ἐν λικ (ᾳ. κρόκον ἐντοῦϑει ἦν͵ πεῖ δ ἀδιυϊ νϑὲν 

ἔριν. ᾿ "λαὺβ ὁ κα τὰ τύ ἄϑοιμίαναύγᾷ. τίσ' εἰσ' ἀϑήνασ γλαυί,ἐ ἐνινοχιν. δέμων σφισιν, ὁτιούτζῳ 

μόν "σλνθιϑον ΠΤ ἢ ἰλά, ἀλλὰιαστετονομίσμα τος. εὐϑδτι "κένουῤγὶ ἦῳ μόνῳ, ἀλλα εὐένλαλίῳᾷ 

γι γοοσυυ σι τίωηλαῦκα διδγίω ἥδονμίαν ἐριοϑοοι. μήπρτε δὲ ὡλτοζώςά ἀκόσχ λεχβῆψοι μόνον. 
ο ρυδὸσ', 



ὅδρρμιϑεσ; 

Κι (ἤκ Ἐυγώύναονυ ἐνελεῖν  ερϑυμείνιπεριεεραίν. 

Νεέρτ ῥἰέρκξ' φαῆα κόκκυξ. φυθρόπίοκεβλέπυῤ, 

Ῥορῷνοι ἰφικιρ χνηΐτοκολυμῥ ἀμηολίν, φήνη." 

Π4 [οὺ ἰοὺ ΤΗΝ ὁ ὀρρέων ἐπὶ ἃ (δύο 

ἷ οὐ ἐουτῶν κοψι γον: 
ὁ απεπαίζουσὶ κα ηρέλοισι δακεκρα ηὐτισ'» 
Α͂ ̓ ̓ἐπερλᾷσι πνώτρ; ὀΐμοι κεχήνασι; γέτοι : 

Καὴλριλέτρυσ᾽ εἰεσξικ μά. ἔν: Ἰξειξ καμοϊσοκνττ 

Χο το ΤῸ πὸ πὸ πο πὸ πϑ το πρὶ" 

Ποῦ μί κε ὃς ἐκαίλῳσε . 

Τίνα τύπον ρα, νέμετον 

Εη,» ὀνγσὴ πώ ων ππέρφμ εκ εἰ σα γῶ λωμ». 

4.710} 7 -ν τιμὴ ῥοῦ» 

Τίνα λόλϑμ ἄρα “πῦτὲ 

Πρὸς ἐμὲ ὥλορμ ἔχων “. 

Ἐν: “Κοινδνεαῖσγρα λι' δύικαμϑν "διῶ ὠφελήσιμον», 

Ανδρεν λεπτῶ λογισθὶ δὰ Ρ ̓ἀοϊκομέ ὡσ' ἐμέ ̓ 

ΧΟ οὗν πρὸ. “πῶσ Φιο: 

Εν ἐμ ἐπ ̓αὐθρῴπων οἱ: χθ δ δῦ ἡροπρεσβύτα δύο 
Εἰκερρμδ'ἐ ελοὸν Τί πρέμῳ δμ πρξνμίδῆρῃ σελωθ 7: 

Κρρνδὶς, ἐ ἐλεᾶσ. ιὀκορυδὶ 
θὰ ἀριροπέλᾳ. «κορυσὼμ 

λυ. ὁ μὴϊ περόσῦθι. “πο! 5 

ἰὐλαγᾷ τὰῤμόματα. οὗ δὲ 
ἐλεῶ, μμηνπειλέίας ἀνὲν 

“το σ' καλλιμαύλον αὐ - 

γγαφορϑοι, φησνγῇ: λα 
μικβϑνφωῇ ἀγαθὸν. ̓αὐμισ 

γγραπῖ αδεριὴ ὑπθυμὶ “ς, 

Ωό γέρτοσι δι δ ἐρνβρόπει 

θυ" ὁ πορφνείσ. κοὺ δσϊρυ οὗ. 

κὼ ἀ ἀμπελ!ς- 

Κιόληπυρισομίνασσε ὅκ ἐν 

ἐν. ἀλλὰ δύοφνοὶν ὁ σύμ- 

μαχος. ᾧ ) ὠτοϊσκαδλιμα 

"κῶν γουλαὐα,γραντ, Ω κέ 

ὅλ» θταμν ρμυξ ἑρμια' 
σατὴν πετρα μέζον: κοῦθε μιν 

συκλέουσ' ὃν πρωρόστις 

ὧν ἱιῤλήπυρίςτος ὄνομα 

ὄντων "ὡετεδνϑοίδεὴ ἐῶ, ̓  

μοίρσυτοιὶ οὐδρὰ τῇ" γα 
φ: Α' ὅλωι ου )δευύαι ται 

δυο εὐρομ, δὶ ἣν ἀριθμὸν 

ΩΥᾺ ὄκοασγε βον: 
. Πὸ ρφύρίς: ὑπορφυρὶ σαϑα 

ἡγραή δ ἱκέρϑι σ' δὲ (δ. 
ἰλλάϊοι ων. ῶ ὑκολυμεὶς 

ῤαίνιτω υδΥδρυοψηρὴ ἱάμπελὶσ' δίδυμος δὲ τὸν μικ Ρὸν “ει ἐβακκεἰφισι Οἱατανπααίζουσιν. χ᾽ Ἴ 
μέ μια Ξ ὀρνέων “πεατθι τοι ἡ λέξις “λέγφὴ ἡ ὅτοσ' Δ πτίζῳν πιααυζν. Ἐαγα πο, ὄιϑεσισ' 

πὴ ὀδυνὰ μοιβαίας πογοροῦιρῷ τον πίεθε τοζίω σωρὸ " σίχωμι ἄπο τὸ πρῶτοι τρ «κῶλα το Ὁ 

φό Ὁ αὐααπιισιβ πενθημι μι ἐπίμεμι, πιέναπεξαβραχισιν ὃ ο σ᾽ τροχεῖθ. πτρωμ εφοσκατῶ 

λυκτικθό τὰ ἐἑξῆσ' “πὠλινθι «κώλατο λοῥον, Ὁ αὐα πααιςυκλβανσις ἕκαστοι τον των. ἐσιμέμιημε 

να δὲ τούτο τε αι ρα λᾳσιν. οἰ ὐξῖς ππέλιν δγοροχαὶκ ἀπείρων μεβοικατωληκτικοἰοὴ ὟΥ̓ ἑξῆς τῶλο- 
χὰ ὑ κῶλον αὐα αριισεὶ,  βασισ, οἱ δὲ ἐξ "σᾷ ̓προχαικὸ ἐμ δέν τροιίιατουλνκιτικοὶ ὧν τελόν “ 

στοίρος ἡμιάφὸν ἡδεηρυητοὺρ ὑμὴν ὀρ ἡ μὲ Ρ ἀμ ἔγω. ἽἹ ἱναλόγορ. ἀσαυκοιγοῦ Ὁ ποὺρ4. Κοινὸν ὦ μα ἐλ 

σι μον. «αὐτὶ τονμιοινωφελῖ. ἀσφαλῆ δὲ γρυπέσιν ἀληθῆ  νὐσαλ με μλθμυοω μᾶμο νΔ «η]ὸ ὡλογιεί. 

Ἄυηο ο! ὀρ. λοι σοοοϑοί,. Ροὺ πῶ. σὺ ατῶ ρα οσοδ οἱ 9! ὀρνιθεσ ἀκακοότες αὐδραύσπε ρθνμμ. ὕω νὰ 

σιγουλγαὺτοιδ ἐδννειδρνιϑοθάρας; ἔχντε πρέμνομ. σέλεχοσ' ΧΡ ἰφαν. “πρώ ηλας ἡπιλωβίου, ὄχλον 
ἀλαηδαην ας, 

Θ ἃ 



Κωτηφαίνουξ ὦ 
Ω Σ μέπτιν ὑβαμωρτών ἐπὼ Χ ἐὩμέγον ὅξαμα ρτὼν ἐξό τούβάφον ἐγώ. 

κτ ὑο: ὑμεν ζ. σξιθμε τὶ ΛΟ. Χο. ἰω 
δενίδων. .Αλλωσιῖβ δεμϑ . Πῶς λί Ελριμόπωφ μῦηὴτ τὐλίορνίε 

ΚΝ ̓Ἀὐτείαί χὴν Τῆς δ Εγ"σὦ ἐδιξάμο ὁ ἐρασοὶ τῆσ' δωτῆς συμηίσία' ΩΝ 

γείας, ιν "μων ὀρήν κοι Χο Καλδιδρακ  Ἰρἐδρειν, ἕπου δεδρακωιεὶ "ΔΑ 

γωνήαα' χοὺ δγαικῆῆσἀδῷ χ  Κ ἐςὴμ ἤδωτρῦ. ἔνι νὴ ἡμῖν εὐσοῦμῆν εἰμ ὑγὸγας 
ὑμῖν ἀμ α. ᾿δφπουμῖν ΣΤΡΟΦΗ ΚΩ͂ΛΩΝ, Η͂, 

μι: Δὲ ἐκϑνονξϑύμοιϑσινν 

Ἑαΐ τοῦ ὅϑεσισ' ̓ἰσίραμέλου Χο. ἕα αιπροδεδυμεν᾽ σα ̓οσιάτ᾽ ἐπὸ ΩΝ 
, γορουσφοφῖσ λόχον ἐχν» ὲ ὁ ὲ Φίλφσ' ἐν,δμδβοφ δ ἡμμ 

ἢ 
σεῖ Ὲ γουκολ αὐ τίοροφ ἢ ἑνέμυτο ΠΣ παρ᾽ ἡμῖν, Ὁ ὁ. 
“ἰωϊῳιωϊκκωλωνανα τω 

σῖα ὠριδιποιιωψικῶν δι Ραρέ Φημᾶρϑες μοὺς οἱρ λαίγδ'» 
ΤΩ. δ προτίνε τοι ὥλγϊαμ Βαριβιδ ὅρκους ϑρν' Π (ϑωμ. 

Εἰκόν. ἡτο αμβικὰ ἔασι. ἕοδὶ δά ἄμ: ὑκα ἐλεσεν καπέρε :βαλίντ' ἐμ ἡ παρὰ ἢ 
ἐσ δὲ το ὲ οἷν αϑοι ποι σις ἃ 

ΔΑ! πλοναπρυἰνυἌφυσμαι Γένοσ' αὐόσιονιοπερ ἐξ Τ᾽ ἐγώ «τὸν ἐμοὶ 

ιπικ δι’ ποὸὶ δὲ πιμωονὰ αὶ ἢ “λέμ δνγ' ᾿ἔβαφ"---Ξ 

σεντασυλλαΐβοις δγαλύον ΣῪ ΣΤΗ Μ ΑΚΑ ΤΑ Π ΕΡΙΚΟΠ ΗΝ, ᾿ 

προ δ ηΡ ποιώνων 4“ πρὴς οὐδὲ ὅν “τὸν ὄρμιν ἡμῖν, ἔφην τε ρὸς λόγϑρν : 
ἐραγείασεΐμακ αὶ. Ῥ Ὶ 
ἦν πρᾶον κα Φί τι αὐα τῶ Τὼ δὲ πρισβύτα δκεῖμοι τῦϑε λίνα, τὴν δκ . 

φικὰ δέμετρα μουν Διαφοριθηναμθ᾽ ὑφ᾽ "μῶμ. “Π4. εὡς ἀφρλόμεθ᾽ ἄρα: : τὰ 

“ταληκται: Ὑ δὲ δφύνερον ἕννλ πιο μϑῳ Ὅι σὺ νῶϊν ἀξ κακὼν Τύτων μὸν τὰ 
᾿ “πίτωρ τον Ὁμοιαῖρν δὰν ἑκοὴ 

; 

νγέρῳ. ὀπέμι τιν ἑφιιμι, 4 Ε σὴ τὶ γμὶ ἐκεῖθεν ὁγ6: Γφ " ̓ἀκολψθοἰ
ῃσ ἐμοί» 

μρεν" τὸ ἴω τιν εξ ποι ΕΨῚ ναι ἦ ὅν κλαονμι μεοίλας. Π4 Ἵ»ι “ λ» γον 

ρικά τεξαίμεπραίια τα Καάρταιεν “πτῶφ' ΠΗ. κλοίυσεί 4." ἡψ ποιξγε τὼ" -- 

"Ἄνίτικα ἡ δὲ ὀγδοονΐμοι ΑΥΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΩ͂Λ ΩΝ, Θ΄. (φθαλμῶν ̓κιδηῖν 
᾿φγείζθημι ὃ“ 

ὑπ εὐ λα νΑβν Ια Χο: [ὼ [ῶ- ἔ νίγ" ἀση' ἐφύφερυπολέμι δ} 

Τὸν ἘΝ» ματαλ ἡγκηκὸὶ 

8. κὸν βἶτιν λαραταὰ νρον δ ζισηρὀσωπεγώσερχό ἡ ἀξισὴ σἱριμ σοιλίν ον ἐφοχαὶ πραμὲ 

ον ΧΡ λικτικ Δ.- ̓αλᾷρ" τίλφθλμοῤοροφῖι “ἥϑωγραφ' δ ταλῆϊισω γιψϑίιῦα. "πο συρημανγέ 

μέννδραυγραφ' Ο μδξοφαιι «δον ἡδαὐτίωυμμῆῖνκαταμομίωνεμόμλμα. Πῥέρυμ ἐϑεσμές ὡςῖετον, 

λα ἀρ ᾿ϑϑσαυγὶς “δι σιιυθιναμανδίσ. ο ροσλόγοσ' δἰδιρῦσερ ̓αὐζρδμα χροήμινθν ὡς ἀφόριά 

γιά λλῚ ἤν λὺταῦταμε παι φρασέμινιϑοιίλαζοισ: "διαφυκιβ ιν ἀράδα ασπεϑψας πάν. μλῥοριαῦ. 

αὐνὰ τ αὐ τε εκ λῦσιν οπε ερθυ ται μινχευδρ τεσ ἐκφνεῖ πῶσ ἀνὸν μακὶ . ἰὼ πὶ ἰὼ ὁ ἀμϑεαισ' » ροῦ 

. γε ἐρα αὐτίσροζος ΕΝ Ρ 'ηϑείσησ' , Ξγ Φλςα ΤΣ λων ὁμοίων β᾿ τἰχονἡ γ.ἀσὶ. 3 πω μϑὰ ἔ ανὰ παιικὰ ̓ 

αὐαλθιωσηριςφλοροφῆς.τὲὶ ἡ ἡ Ῥίκι πίω υ νι Δὠρὺ τὰ φιοροφῖσ, ὀνειϑέσειὴκίλρι διογοχαϊκὀτερά 

βιυβονκα πρληίωτικ οἰ μοιοντοῦ εἰ ξῆσειο δπὰ λτίλφδιαλεῦίω γεγθυκῆᾳ!, Αλλου ἀππ). “ϑακελῷ 

οὔ)έ αὐ τοῖσ' ὁ ᾿ὡς ἐννλεμικὰ ἤρατώ ζ βουλόμδροιν καταῦ ἥδρ μῆσικι. Επι- ᾿ 



ὧρ ͵ ϑ1σ᾽. ; 

ὁρμὴ Φομίαν. "ἹΠέρυτοόσετηί μ Τὰ} 

ἐπίβαλε; περί το κυ κλωσ. 
Ὡσδιῷ χωδ' ̓οἰμώζᾳμ ἔμφω . 
Καὶ δοῦμαι κα ἐυγ ει φορβαϑ. 

Οὐ ν ὁ ὅρος σιειερόν, οὔ τινέφυσ' αὐϑέριομ: 
Ουτεπολι ὃν “πέλοι τος ἐσλν ότι δέξεται» 
τωδ' εἐποφυ γόντιμε , 

᾿Αλλὰ μὴ μίλλωμϑῳ δ ἩΤῚ τίλλήν Ὁ ) δώκμν. 

-“Ποῦ᾽ ιϑ' ὁταξ αρλοσιλπσα τέτω ἡ Ῥ δεξιὸν κέραν:- 
Εν.Τῦτ ὁ ἐκονμουηεῖ Ἷ φύ ρδυρηνοσιφ ὅγε, δμὸ. 

ἕν ν ν᾽ ὁ Ῥὑτωνδικφ οφιβώ, Ρφ “πῶ: δαν διρότβδλοκῆε 

ἕν ἕκφυ αἴννὶκ οἶδ σπσωταῦ Πφ’ οὐ ̓ἐγῶχέσοι λέως 

τι ἐπεὶ μιοίγᾳ δ λαμβανᾷντεῖ! 20 Ξὼν. 

Ἐν.τι δ χί Ξανών ὠφελήσε!. Πφ σλουνξ κὦ βηγόδειν σινῶιν 

Τοῖς δὲλκιιψώμν ξιΤόφϑε, Ἐν ὁδελί σε ἃ ρποῖσεις, 

ξιτκκατόπηξον πϑ ̓αὐγέν» ἔν! 7 δ σιδιο ἰὀφϑαλμδατὶ 
Π4 ὀξύδαφον ἐν]οθῳὶ πρόϑου λοιδωῶν, ἡ 1 δυσλὶ . 

ἐν ὠσοφώτατι ΓΝ αὐ ρῃ αὐ, "σὺ τ᾿ ατηγικῶσ 

ὑπερακομτζής σὺν ἐδὰ ψκι ' ὧν τοΐς ̓μηχανοῦρν 

ΧΟ Έλελε λύ. χρφ καϑές Ὁ ρ “ὕγλος “ἀάνλλειν ἐχῖν 

ἔλκετίλλε. μποῖόε υδιείρε κδήΐ " πρώτην τὴν χβαν 
ἕ». Ει πόροι τί μέλλετ' ᾧ σαάντωμ κεΐκεροι ϑηθίων, 

Αφρλέσοι ,ποθόμτες δὲν, αὐέρι κρὸ δνκιασο στα: 

Τῆς ἐμῆς γνιαμίκὸς ὃν τί ξυίζενεε κὴ ἡ φυ λέχου- 

“γα! υμῆρδζιναπέρῳ δ Ἔκ  δεδιδρ,ν δὠρισερὸν ὀνομιαξ πὰ 

Ἐπίξαλε πὶ ἔτι κύμλωδρι. 

ὡς ὅσον φξεσολεν: “οὐ 

“οὶ ὁπείνταιι τίὼ 57. ω 

σιν τι αἰ φόνῳ Μθροβδρίω 

“9 Ἴαγ. "Κ αὐδυῦναιρν νγλέ! 

φ. ρβαύ, ἀσκλαπιοδισφὰ 

δὲν, τ ῥαϑέρο με δασέινει. 

ὡς ρ. ὁ σοὶὰ᾿ τοῦ πωπίντα 
ρικίκσεσι, γογροί φῶ 

Ρ ̓αὐμφ ὅπῷ βέλπι εῥάμ 
Φοσ δὼ πὶ ὀρνέου ὰῦ ὡλὴ »! 

βου ῥνελοσ. ἄλλως. ἡϑὰ 
Τὶ δυρυπίδου 4 αὐάρομι- 

σὰς: αἰοθέμαικτεὶ φορβαὶ 

ὡσ' ἀσιελιταιαύδες τομὴ ἢ 

δι δωχθείσηφεξ Ῥαγῳ δίας 
“ἤϑατιο Λϑμθνν Ὁ, σαὶ Σ δὰ 

ποιῦντα ποίντα. "αὶ δὸρτῖδε 

κοὐ κεῖσε, ἥγὰ τοὶκ δὴ ̓ 
μιδέ ὁ ταφυβ) δαχο φοτῶν Φοι- 

Ἵ ἀστὸν φεοὶν κοὼ ὑκᾶσε ΓΕ 

δοῦρομηδύλωσ τίασί!. "ΟΣ 
δλωσ' ἀραταλίσιον φλνηὸ 

Ὑιοῦτον. Οὐτεθνῦ ἐγ εἰσὶ 

μίλησε ἀπρφυγάτισ ὅξμ 
ἀσῴφαλήσ. Ἐπαγίτωλδι- 

3ιὃν κερ΄. αν ΠΣ “ΤΩ, προικὶ 

ϑολβι Δξ μέρ ὧσ' δὶ 
“»λ «μισὴ τοὔγφοοῖ. « Τὸ τα 

πλὰτ' ΚΎΝ μέσον, μέτω 

“ἕ᾿ν οδὲκιπρλλϑεσλ εθῥ συνίτοι 

ὅπ ἐϑϑομ τε: ὁπεὶϊμλθμιυα μεϑοι φνυ 

ὃν, καὶ ἮΝ ἰχεσεώμεϑοι ἐϑβον τεσ. Λαμξαμῳν τεῷ χυτρῶν. φοβέωτωιγοῦ τίὼ χίβων τὰ 

ὑργαφ μέλοι αὐ. Γλαῦξ ἀϑϑοὺπ ὀσεισι νῷν. “οὐ " διὰ τίω χι βανοούπρ ὑσείσιν ὡς κοὐδὺ 

φρύν! “γῦτο γουδικοιμῶσ' πόρτα τολοργεαφοβϑ. ἀλλαδγὰ ῥαῆικ "κὸν ὀναηὴ ζῶον. απ κοι δέρι αὐ 
. Το) γιμψωνυ τοὶσ' ὑσοϊευφουσὶ ὕλονσιν ὀδῦιντοι σ. Τὸν ὀβελίσκ οΡ ἀραοίσασ. ὑμῆῖξον αὦ 

“ἐνπρὸς τίὼω χ' τραν. Ξὴ τρύβλιον. ὑπ βύβλιον μϑ7ον “τῷ ὀξυβαάφου. Υ πϑακοντῖζ4σ σὺ συγ ἡδῳ 

νἱκᾶς εἰμ μαυτα φορᾶς ΞΡ “"ς ἀκομτίοισ' ἀπον 2οβϑμων. Νιοίαν. .Φρονιμώτωτα ὃ λιμιμιλισπ 

ουσδ' αἰῶλομ. Ε᾽'λελελιῦ. ππλφθοηιια πολεμικόν. προσιόν τέσ' ὲ ὀς αὐλομονοὶ Ὕ ἐλελελόδεφώνουν 

μυτάτιρ ε μμελῖῆσκινασὲν, παιδία χαιδεὶ ρεξιιαἱδ ἐν τῷ ιλοίω τῆ, «,πριῶτ᾽ ἀγαμε μϑονα απ ἐλ 

λομ τ ̓ἀχρμῶ. Ελκε.τίδλε. δεκρατίν. σφαήδᾶρι κυπε: “ίῶ χίϊαυὴ εἰσ’ ἐμ πρώθυν δεικνιῶ 

“τις: γπκατωῷ ρὐνοῦσιναυτῆσ' ̓ Καλῤφυλύτω. ξυμποι β ώτοις ΤΙΡΝ ἡπροκνηὰ Ὄ »κλ ὦ πονῇ σνθ’ 

γνγατι Ρ" Θ πὶ 



᾿: 
αἰ ΩΣ 
Αριξοῷαγους, 

Μαῦον ἐμδσλλύκωνι μεῖον Χονῷ ἐσόμεϑα φῥτιτών δεμῶλλον καὶ ἡμᾶς “λύκων; 

δύλυΝ πολ ὦ ἐπι» τήνας τητουβ ερϑ᾽ οἴ γλὅσ ῥῆσὶ αὖ αὶ ἐγρίου ἔχ 
“τον «δὶ ΚΟῸ “πϑοιμκιυδ τ 

ἀρύματο: λυκου ἀπε ἕν Εἰ δὶ τὴν Φύσιν δος ἐλθβ οἱ ὃν Ν νόῳ ἐδὶ Φίλοι, 
ἐπα γερο υπμλωϊ δε λναῦ" ἡ. Καὶ τδαξ ὃ, τίςτιδαε' ἡκουσίν μᾶς σίμιος, 

ἁ ἥικῖικοὺ νόμο: ἰώλνίμο Χο: Ρώσδι αἰ, οἱτ' ἡμιὰσ σι γχήσεμεϑῃ φδαξειαπτοτι 
κτουᾶν. διὸ ὁκϑὺφῷ ονϑίων Η φ ἜΣΑΝ ἄνσερίχᾳ ᾿ τ οὐ, ποι ̓ ἐμῶν. 

νίκου πίκεον, τούλανῃον ᾿ Ρ 
ἐλω ἡ βανοννκὶ δὶ αὐλφν, ΣΝ ἀφελὼν δῷ ποτραλοὸμ αν θα ῦσιν οἱσοφοὶ 

δύο θονκοὺὺ “ὃν ἀσλλωνα ΗΥ̓Ρ ὁ δ ̓λοίβφασωζ ποόνταυποι με Σ αϑρὸ ὅν οἰλχ, 
λυκᾷ ὃν βυλινκ οο το φα» Ουμάϑοις μα » ψδένιδδ᾽ ἐλθ ἐδ οὐ Ρι ἐξιναεασεν. Ἢ 
αν ὙΞδισιπτώτσανισ τοῖσίς 

μδιοῦ τῳ (ὲν ἐμ προγόνων Αυπήχαὐτλ πῶρ ἀνδρῶν ἐμαιδὶ χ 6 ἐ κὐφίλων, 

ἡμὶν ἐχθροὶ ὅμτεσ. Φκμί- ἕκτον ἐν ̓ὑγψμλαῖ ἐἰχοιναῦντι κε σῶν μακροί 

νανοῖ» Ὁ. οὐ ἀχϑθερώ πολλύν ἸΤοὸ ὃ μαθεμα Τῶν σοζᾳ ποῖϊδοιιοδικον "βἤμια το. 

διὸ πλϑομας . 8. λ συ! πρῶ τορ ὦ ἐν δ κεῖ 
ἀλλὰ πἰλρρῶνδα πολλά φοβὲ ιΧ ἔτη μδὴ ὀγων εἰ κἄσι ἴων ἀρὰ οὐμι "Ἢ 

αϑυῷν χίρτισ του αΡαΔ Χρήσμι ̓ομοῖθον αὔχει κἀτὸ σῶν ἐ ἐλ ρὼν συφον: 

ὀφελῶταιπερ αὐδῇ, δὴ π4 ὁ, δὲ τῆς ὀργῆς χαλᾷν ἀξασιν"αὐ οἰτ᾽ ἐπὶ σικἕλον. 

των φόξθ», πολλὰ γρικαὶ σ᾽ καιόν 21. κμοιδεῖ, νέμειν ὑμᾶς χάριν: “ 
γε'σμα ἔαϑο τε διδάσκει 

πιθόφυ λακἰλιὴ. πεόμοι Χο. Αλλὰ μὴμ οὐδᾷλλο, σοϊ “πῶ ἤράῖμ ἐνανχκύμεϑο,. " 

ΠΣ (Δ ὐ πιΐμω γοικο  ϑ ρῶν Γφ. Μάλλου ὀρήρην εἴγουσιν 
σινοθού (ροι μιιγριναστα- Ημῖνιὡστι τῆντι χύτραν 

γα σιφωτάτα ρλαυ να Τῷ γιπρυβλίῳ κεοιϑ4 
Φυλακίύυ υλνοῖσιμ ὁ αι. εἰ τὐζοὸ ἐλὴ νυ κ ἐν κρ 

Ναῦςτε κεκ τῆεθομακ γα: Κα τὺ ἀν Δ" Τὺ ὁβελί σίκον͵ 

πὸς Ὁ ἐρᾷ. ταῦ τοιεῖσ συν 

βακρυσίου! αὐνίῆε «τοινοὶισένὶκκσον ἀδίωεδοι. δ,ὰ δ τωπεινοὺσ ἐλέῳ Ἰδού ρβιδο 

Ἐει ̓ ϑῴλάσονι ἀκοῦσαι. ὁ ε3ὴν ἀριβλῥχρήσιμο »» ἀκούειν ὁ 6' ὅτῳ ἐλιλυϑισιμι, δὼ" 
Αἰ ναι υυὐὐσι λοι. αὐτὴ πταϊαχόρᾷ ὀλί ον ὑπὸ πῦδα. πρὰλλὸν γμωθ ἀμ ὅρων: τού τοδί, ὁξι ἡπο 

δεισοίντειν αὐτὦῷὦν ὑπυτσάνοι. “Καὶ δίκαιοργὶ ὅςι, “ποῦ τοὺ ὑπο πεθὴλ πιυδ Ὀργιϑεισ. ἐπειδίφας 

σομ εἰσ' λόαις ἐοὐλεαϑρωιζλθῶμ ποὶς αὐδρωύποισ: 'ἹΜαῦον ὀρίωι ἰωυδτοισιν. ξκϑεσι; ΦᾺ δαλὶσ ἐκΖ 

κώλων ὁ ὁμοίου ξοχαϊκῶν ἄλμεμι πμοῖον αὐὐαπαοίσε,σ' κδὐλορόοισ "Ἑ: δεμέτρων “πλίωποισιλϑδυ" 

στο; ἰοναιᾳτωλὴκ των ῷ δαὶ σιιυηνήσ' δύα δι τολεῦ: τω ̓χῬαυνὶ ξβωθοντέωσιω. νιὐσφβνρλίφ ἴον 

δὲ ἐξελὶ σκῳ ἐχρῶντο αὐτίδῦ βτος, καὶ τὸν δξελίσιον δέ φισιν ὅφτισ ὑζδν ὑμῶν δὐρυς ἂν ὃ σ » 4“ 

“σλων χαίλοιπον, ἐχέιν: λίγ δὲ ναὐτι τον »ϑτρῶν. ἄροσ' δὲ ὄχον, ἐσω δ; ἀαυϊσων ἴχεωντολδύραν 
ται Γ αρὰ τί χίτραν. τον τίσι διξι κοὺ μὴ φοροῦντα ἐϑνῳ αἰντίω τλεῖν. παρωγῶ " μήγε κω 
“του ππαῖσιν ἀμελῶν μάτε φωφῶσ πνλεμᾶν. Ἱζ αἱ ἀδῇ ρυχευῥψόβελι σκομυὺρ ὀβιλίσκομ σεις 
γὴν ὑμῖν δῦρν, γεν τῷ ἐπιυτῶν ἰχόντοις γὺσι ὑπ 

Ἁ ὧδ 



πὰ δισ. 

Περι “πατεῖν ἔχοντῶς ἡμᾶς Τῶν ὑσλωγ ἐν"δεικἔχρντωι 

Τῶρ ὅπλων ὄρττδρ, πο ρι α τί χὶ ̓ τοθηκαρναν ἤπησν 
Τρανά ραν αὐ τὴν ὁρῶμ τοῖς φν “ρὰ τύλά αὐίδα τῷ κα 
Ἑ{Πύςὡς οὐφν τίον νωΐρ σχο ῦσιν οἱ »»λέμιοι τῷ μὴ 

1) 4 ὴ ΓΙ σὺ ο΄ ." 

Ευξτιὸν͵, δνδ οὗ » ἀπυϑάνωϑῳ. ἀρχρν είς ἀλλὰ 5 ἘΡ ͵ ,2ε σ᾽ ον οὐ φθυκπί 
Κατορυλθυσύμειϑα ποῦ γ589' , ὃν νῶϊν ὡσϑπσεάςα σα δία 

Ρφοκερκιφκὸς Ν ξετομὼ 501 εἰν! Καιρυλθησόμιεν 

Δημοσία ΓΖ] ἐνατα φώ ρέδρ, ϑα σπριξονεἰσ τί χτραν 
Φησομϑν πρὸσ' “τοὺς φατιγοὺς, μα νσανεν γῷ ἐπ «ἐπειοιὲν Ὅρ," “πολέμῳ 

Ά Μα λονδῳ ὠ τοῖσί “πολεμί ὁΙ6΄, αὐμμιρού «ϑνοιδν ἀρκῷφαμᾷ 
“Αἰ ποϑαρμ ἐν ἐν δρμ ερίσ' "5" κα ἐϑρίηγ ομῃ». 

ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ, Ζ. ον 4:  ἀαῤριώνι σίξουται.οἱ ἐν 
36) πόλομῳ αν ρου ῥϑροι 

Χοιάναγ ἐς τοίξιν πολιν ἐς τὺ τὸν ᾿ ἐξ δειλαλίψα ὐθιῥοτον 
Καὶ “τὸν θυμὸν υὰ “τοῦ ᾿ϑουκυ γα “σοιὡσ’ ῥϑρνείι λησ' Δ ικαλλὲ 
Παρὰ τὴν ὁρτὴν ὥςτε ὀπλί τησ! δράφος ἐν τοῖς σἰϑὶ ὠϑεμῶμ 

Κήναπευϑωμεϑα τούσδε τ μές ποτ» ἥν ἘΝ αἶφασι. εκ 
“ται δὲ οι. δτῦσρσ' τ Τισ' κφα 

Καὶ πόϑεν᾽ ἔμολον . μέκθ΄. ἔσι ο δαύτὸσ δῶσ 

Ἐ22 Ὥνεετ τῳ μον. μος. ῥβαδγφουσιδὲ, θοροῦ 
ϊ ὼ ἔρωι Ψ σύγοικαλῶ “τ ἐϊούϑονθσ)εῆλεκιὶνεῖς δὰ 

ἶ μεοσίατιϑει Α ̓ ϑβοισ:- ὀσιδὲ Ἐ». Καλέ δὲ, τοῦ, κλυφν ϑύλωμ δοιλιβο,δολδι πιὰ ρον 

γχεσ'. δῖον ἐγαύ τῇ τῇ βχύρᾳύτϑ Φλύήλεως «ετέλϑθυ τὶ ἡμασινὰ ἀν ρς δὲ κὰδ οὗ βέλει "ἰρἰγραφὰσ “συν 

{ιαςοσ ἀπίϑειψερ. Οἰρνεαῖσ. υἡρὰ ταῦρνια ἔπαιξεν ἔς: δέτισ' ἐνάργᾷ ἰὰς "ἐλισ Ἂς ὅμηρθ᾽' βνημὸο 

ννφὀρνειὰτ ἐνέμοντο: ἥσωσ διότι ἐν ὀρνεαῖς μυ »οέγεν λαϑυνδαιμονίων Δὰ δ ἀργώωρ. γλῦιον δὲ 
ὀφησομόρ ἀποϑοινῶν. Α᾽ γανγυτίσ Ί1 ΦΌΝΝ ἔιϑεσισ' μέλουσ' ΝΜ ρουεπωσει μαϑβδγογδ μετὰ τω σ)- 

Ἰσλιιῶ τίϑειϑοι »προφό)κὶ δὲ δγὰτ προτίθεοϑοινὲ τέ ρασ' τἰϑιδϑυν!νἀλωναναι πρςικ ὧν ε' ς΄ ὧν τὰ μϑὺ 
πέρσωραδίμεθα ἀκαταληκιῖα. “ε αὐααταισικ λξασισ: π" εἴων ἐφϑημι με ἐρδνν' “ἐν ἐκϑέσειδὲ κῶν 

λον ἰαμθικὶ δέμεϊρον ἀκατώλκίω τιν. ὅμοιον τοὶ σ' ἵξισ. ὑφ ὃ ὁ κορωμίσ. Καὶ ὃν "νμὸν καταίϑον. 

υὐσεὶ ὁ παλιν ἐγκελέδωμ. ὸ δὺρν ἱαταϑθεαϑς “᾿ρὰ τώδε αὐίδα. "ἀρὰ τίω ὀργίν. ΣΝ ὁμιρὶ 
ἀ ασίσι κιικλι μϑροι. ἥράλε τ ἑκὰς μακρὰ πίη. δορ Ἑπσλαμὰ Η ὥρων, ἐνμῦπολέμᾳ μόνῳ. 

Καλδς δὲ “τῷ μλυψ ϑέλων. ὄϑεσισ τ υὖδον ἀμοιξιίας κώλων κῷ. ἰαμξικϑνδμέβων δὴ αλὶν 

“τὸ ἐνδεκώτου δ᾿ 'κολ᾽ τρι μέτρων ὄντων, ἀϊικταλήκ πων δὲ -σλίωυ “το πτελιϑυ τοίου τοῦτο πυῷ 

ἐφονμὶμῷθον ς ὑπιγμιθρ. σιν. (. εἰ 2. ̓. αὐ τιαστισεϊεῶν διμέσρον δα μιβοισιαλβί ισὶ ἐ2 

Τιμεμὶὶ τλϑῥων κϑὺ ασονδείοισ' ταλίω “το ζ΄ ̓ἀκαταλήκτων: τοῦ τὸ ᾽ γουῦ φρείε ραυπειομ ἐπῆρες. 
κά. ἰμ6΄. κγ. πιμωνι κῶν ἑφθημ; μῷων. τὸ δὲ γιαῦτο δῆλον ὡσ' ἀσμυνάρτητο. ἐπὶ τῷ τίλᾷ παν 

ξυγραφθ'. 
Θ ἐἰϊὶ 



ΣοΦησ ἀφ ̓ὑδλωϑδυσιὴ ἢ ὄχι σ᾽ 
φων δμεισήριον ἣ ἀἤϊκι, 

Ὴ δ ἰζαθὺ δαῤξωροιὲ ἐφ ρόσ 

νουν τρις Δλίωωνώς ὑμα 

ρω]ωωγ. σι,ᾷ τι ἰκύρδος: 

ἡ φυτων αὶ χοεὶστοντ , 

“ ὑναῖ προσ τοι τικόν. ΡΝ 

Φιτωδὲ κϑὸ μετὸτον Ἴ να 

γα ἐέρωτι βιατικ ὅν. ὡσδλδ 

γϑσιδρᾷ Σ τί αὐυτξρωφίλφαν 

δια γωγῖς μᾶλλ΄ σἕ ρὶ μῦν 

οὔσεν, τ κα το μ. ρα πτησιμ 

ὑγθρών, ἡ φί)λουσ' ὠφελὴ 

στχί. ἰδνδισ μιαϑλι που δοψιτο 

οἱ ανοι. . σεμῴω πίον δὲ δτιὲσ 

νἱἱιὸν ὦπεν ὍΩ δύο ΒΟΥ 

ΚΡΑ τεῖ συιυθ το Ξονοτιατι » 

μῖ. "ΝΜ Δεταῦσα ποίνταιὰ ἐν 

τῶκόημῳ θσί. Τὸ τῆδε κα 

ὀκοσ᾽ {π|- θῶ ἐν οὐρα 

νὸν κοὐ τέω ἢ! ἥν τοῦ τοῖκ 33" 

μηδέπω 6) δαγρφσῶν οι 

γιασῶν φησὶκρὶ δἰιῶσε τὰ 

δεζροϑόλωσ “ολύσοα 

“πὺσι “ριοῦ τος. προςβιξά ὴ 

σιιυεφευρμόξά. Αφατιν 

Α͂ οισυφαϑουσ: 

ΧοΤιν ἧς ποῦ ᾿οἷδο οὺ ὑπέϑερι, “- ὑ ΣϑΕν 901} 

Ε».Ζ εἰν ὡσυ φισ κῷ ὥλλαδος ΗΝ 

ΧοΤυκ δὲ τὰν ἰακομὶ 'ζει : 

Πότ αὐ τῶ πρὸσδρμισ ἐλθειμο 

Εν» βωφ! 6 ἰουυγαίτησισι: 

Καὶ σοῦ" ξιωοι κἂν τέσοι . 

Καὶ ϑὃυνεῖμοα τὸ πῶν Χο: ἢ Φ σ. 

Λέγϑυσι δὲ δὰ τήνας λόγους» 

ἔπο. ̓Αποσα κοὺ “προαι λύφνο, 

Χο: Ορᾷ τί κέροις φϑαδὺ ἀξ οὕ μυμῆς, 

ὅτῳ αὐποιϑέμοι ἕν μῶν. 

Κρατεῖν αὐ κα ηὸν ὀχρόνὰ 

Φίλοισινώφε λδν ἴ ἰΧΘν; 

ΕποΛέμι μέλαν ἤν Ὄλβομ. οὗ 

Τε λεκ Τὸν, οὔτε “ἰςὐν. ὧδ 

Σα Στὰ ταν δὰ “πέρ τοι νὰ. 
Τὸ τῇ δονοὼ πὸ κἄσε καὶ, 
Τὸ δῶρο προβιβά λέλφν» 

Χο. Ρότερα μαμμό οϑιροσ, 
Ε 

ΕἾ" φαμν ὡς Φρόνι μοσ', 

ὡς Φρίνιμοσ. ὡς ἀφωτωσ' Χο: ἐνισὸ φόμτι Φρενν ὃ 

φρο κὴ μεγίσω Φρονῶν ἐ- 

ρϑ ταῦτα. ὀευπὶ το μεγο- 

λῳωσ. Κιναδυσιἀπαιίεοιν ς 

“ οὐάβιῳ αὐ ποῖσ'. ὁ ὴ ἐν 

μα, αὐτὶ πολιν τυγαλείνορ 

Αἰ'δλωσ. 

κίναϑοσ. αὐτὴν πείγυζρόν, 

Θ΄ « ἡναδος ποὴ " αλώ- 

“πηΐ. ΣδΦισμαικῦρμα. Ν 

“ες ἐν “πᾶ σιν. 

ἔπιβυκιότουσομ κίμαδοσι 

Σόφιημα: κύρμα τρί μια πο ηπα λα μολεν. 

Χο- Λέπιν κέλδεμοι λέγειν . 

Κλύωρ Ὁ ὧν σύμοι λέγεις, ἦ 

Λόγῶν αὐεήής ρω μα" - 

τατικ ὃν ρα ὺ κυρθν. δ λλωσ ψήληλα. ασιίρα κατ γον. ὑδίμμα δὲ δ τριμιλδο’ ἐνηβοπρᾶ 

πλάσιν. Σιων Ῥμὰ “πολλδισς γκεϊωνρικὼς πρῶ πλάσι. “πριιππέλεμια δὲ, »λλὰσ ἐκ σπροποὶσ δ δ δια 

δοχα σ᾽ ἔχων. [υνρίως δὲ ὁ λι7] ὃν ἀλδυρον. 
ῥιὶ σιριΟΙ-. 

Ανυηῆι Ἵ Κομα, ομκϑορ Ὄρνεσι ὃ αὐεηγε ΜΒ διοῦ 



ὄρνιϑεσ. 
: ἜΣ «, δυν.τ. ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΤᾺ Π ΕΡΙΚΟΠΗ͂Ν: πολ εν αλγδν σὺ οὶ σὺ. πίοα τὸν “! 

δυελσαι δὰ ν» ἀγεδὰ σὺ καὶ σὺ τίω; πον οταλίαν ππΐλιμ) , Σ μος γὐάρος Κις ξ ἅκεινεν δὲ ροσρουξ ἀμνῷ ; 
ἃ Ταύταν. Λριβάνσε πκρεκαἴσρατορ τύχϑ γαῖ, ππερτα σ ὡσ' ἐγηρὴσ' ἑξῖσ. ἄς 
ἐ Εἰς “τὸν ἱ πνὸν ὄσω «πλησίον τοῦ '"χ,ςοίπου» δὲ ξανοία.' κρὴ μανόφωρε. 

Συδὲύςδ᾽ ἐφ᾽ οἱς-πεῤ »ῖσ λόγϑις ξωέλεξέγω͵ αιϑεσιν ον τί αν πιριόδου 
εὐγων ἰαμβηκώντρ ἐμέβων 

Φρασον “δεξονπφμὲ καὶ ᾿ν ἀτόλλω γι ὃ μϑρ οὐ ̓ ἀκάτα λίκ τωρ ζ΄. «ὧν ἐπὶ 
Ην μὴ δυοίϑων “τοιέτ᾽ οἷϑε δαϑήκον ἐμοὶ), Ὡ πίλῳ “πειράγραζφοσ' 
Ην περ ὁπήϑηικοσ τῇ γιωαικὶ Λέϑετο, Εἰς ὸν ἐπιὸν ὅσω πσλησίον.; 

ὦμ ος Δκα. 00 “πϑὶι δριμάτε δοίκνφυ Ῥύγυσ ἐμὲ, δι ΠΝ πάμε 
' Μέτ᾽ δρ χίππεδ' ἕλκάν͵ μήτ' ̓ῤργῆφι . Χοιοῦγεπου πιπότο διονλυκῖσ, γαλ- 

Τὸν, οὐδ μῶφ᾽ Πφοὔκ, ἀλλοὶ τῶ φϑκλμὼ λέγω κοῦσ' πους τρόποδες 
Χο: Δια τίθει ἔγωγε βφικαβ μοσορ "ιῷ ταιῦτεί μοι ὁ ἐἴιπελῶν χρόαν. ὁ δὲ πὶ 

Ην ἀφ αῖσυν πρὸσ'. τὸς ὁ Χο: ὄανυμ ἐσὶ τούτοισ “σα σι νικᾷν “τοῖς κριταί; Ά ἡμβνιϑῥενὸ ν ἔφορον 
Κορ Σ Ῥῖσ᾿ϑε ἃ Τοῶς πῶ σὲν."" 4. σοῶ ταυ τουτὶ στῶ πυρὸσιεζιοι δ Δέύλον 
4 Ὕ' «ε« ΩΣ σ᾿ 

Χο δὲ ποραβαύεν ἐνὶ κΟαΤΗν εκ ἂν μον ἀγ- ἐπίμικ σ᾽ πεπασαλομύ 

θυν" δ)ῳ “ξαρτῦσι τὸ , μεσ 

γαθικὰ ὍΔ ἡ ̓καλλιφρατοσ,, ἐπσισοί τὴν ὃ, τὸ ἐλάρᾳ ἐπειτιϑὶ ἄρον ἔυλον ἐν τοῦσ' ἐλαίραισ 
ὡ,πϑῳ ον “πτοῦσ' (αβείφοις Ὃν ἁφαιφεν, «να-πΦλά. ἰμκήμων Α'λλως. ὃ ὁ ἐταιςοέτης εζύλον ζὰ κόρακασ' 
ἔχον. 9} οὐ ον κρεμῶσι τοὶ μαγορι οὶ ἐργωλέα. οἱὃ, β ποδὶ χιλίοού, ᾧ ῳ ὑπιτιϑέασι λέβωτων νασθ 
χε ! νλ,αὐρικν πα πήλινον πρόδ' «τοῖς ἐροίραισ. Σὺ λοοὺσ δἰ φῦσο σὺ “οὗς λόχους δίρκβον δν 
Φρέσιν ἐφϑισ ὅοϑτγυς "γφρα ἐρὼ. μοῦ γὸ πρὸς ὧν ἵσερον “δἱν αὐρδν. Ηγηϊϑὸ πίϑι μος τῇ γιωο 
κὶ ' δγέϑετο. σύμμαιλοσ. εὐἰσωπεῖου λόαν ἡ τανοῦτον τινὸσ' ἐοίε μεμνῖοϑοω. ̓καλλίσρα τοσ δὲ, τὸ 
σῦνμ φισὶν, ἐκ δγηγηματίου τινὸς ϑλκνιϑοιι Ἂ δίδυμος. 0ΤΙ αἰχφόσ τισ πίω ὕψν σιυεγῶσ' “τῇ γυ 
γαραὶ τϑλυσιαῖὸ μμοσ, σμυίϑετοῖ ἐπὶ φί λῶν, μῆε τι ἐν μὐτε τῦνῇ εοϑυ. “μήσε δκκνᾷρ Φιλοῦν 
τὰ μέγτε δχκνιοϑς. ὅν, σὺ μὰν οὐχελίενσεις Ω ὀρχιαίσωμ, οὐδὲ ἐγῳ ἘΣ δ γον. ἴοικε ἡ ἣ πειναύτι 
γκώμῳ δέν ὃν ᾧ ἐννάσοις, κα τουλιπὼν “ποινοιτιον “αἴϑηκου οὐ ὀνϑει δ᾿ ματγεῖρου πορὸσ αὐδνλέ. 
φαν . “πὶ βηκορ ὴ αἰνὸν ὁπι διὰ κω “πανούργων. Ο βιαγρεροπποιός: ὁ στονολτιοσ' μα (γφροσ' δι μι ἰἐβὸ 
Φυὴσ, (ώ. διαβάλλει δὲ αὐτὸν, ὧσ' καταλαβόντα τίω γμιυαᾳ ὡ ἑωυγῦ μιοι ἡ χθνο αϑρνν. ὲ ἐμυασεύεηρ 
γὺ ὑποιὺ τῆς μεγάλης οὔσεισ' μικροφυὶσ αὐνὴσ' ἄν. Μιτβρχναίσον ἕ ὑπ "μὴ δγαασὰν “ρὺσ' 
ὀρχεσ' μὴ όρυ .7 4ν ἦν πρωκ ὃν δεικ για φῶ οἴντι που. Δ ματῖϑε μἶν. ὑ πιοχνοῦμα. συν 
συμ, μυναἰπὶ υτοισ' “πῶσιν. αὐτὶ ΜΠ δὔχομω. οὐκ. ὀμνισι ΝΣ ἀλλέλᾳτωι. ὄὀμνυμιμρδμφε 

ῴγύτις, χεριεϑτας δεύχθιϑρασ ὑπὰν τῆς νίκης οὄμυνμι φασιτὺ νικαῦ. 
ἄλλος. ἑκθίνον μ κ ϑήπα »ὺς κωμικούσ' οἱ ὴ λοιμιβαύοντες ποὶς Ε ἘΜ Φους φὐδλωμόνου ἔξωήαυ 

ν ταή. ἐπειδὰ περὶ δίκης δὔχυτοι ποιῷ αὐτὸν ὁ πο νμτῆσ ὀὐζφαμο ἕξω, ἐστον ταὶ γ,. 
᾿ς ΣΙ παραβαίίω. “πἰϑανῶς ὡς ὑλαπογτιϊξωυν ἃ ὦ μὴ αῦσι γίιων ἐπιωνιφό μϑμος δὲ αὐτῳ χιωὼ νἱκίω, 

ταῦτα λέγᾳ. 



Λοιοφιξνους 

Ακούλντε λέ. κα Π4. ἧκι ἐκυδετιλιψί τοὺ ὁπλὶ ἠώω Ψ ἃ μϑρΐ 

ΩΝ Ανελορϑρ' ουρ δ ὁσλὰ πρένο ππά λιν οἰκαδι 

γισώϊ ἱπὴπος Σκοπχεξμδιο δι! αὐπροχράφῳ μδἂν γῆ: “ινακίρτο ἐδ 

Ἀεμίων απείσοι ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ, 1Α΄ δ τα3 
ῥϑμ ΜΡ "ἤρ ἰῷ ΧοιΔολερὸν ἐϑρὰ ἀεὶ κουτοὺ  ποὶν τὸ δὰ δ πρόπαν. 

σ' 

Κα πο Γέφυκεν αὖθ ρωπποσισὺδὸ μωδ λέγεμοι» 

τοὺσλυ τροφὸν Τάχε Ὁ τύλοισ αὖ, 
Ρουσ' ὁ πσλ! τοὺς Χρη ςον, ἐξ “πῶρμ ὅγε μοι πὰ ρορῷς ἃ 
φάσκων “Ρ δὲ 

νι μδὶ, αὐτὰ" Διυϑαμίντι με μείζω ᾿ μον ε..»» κ᾿ ἐκ" 

τὸ νῷ ϑβωλ ἴα ρα λφπομάμην ὑπήέμῆς Φρεμδα ᾿ 
λαλοῦ δὲ οὐῳ Αξυνέ του σὺ κ τοῦϑο ἡρᾷς "λέγ εἰσ' μεφῥόρν 
Ἀπόμθεν ὦπτι σὴ πο ᾿ 
αὐ, προγράφω ὀ ὦ αὖ χ σίιο! 

Α ἐ λιϑὸμπορίσοις, τοῦτοι κοιμδρ ἔξυζιο μᾶν ὁ μυταο 

νὰ ἀσὶ 5 φυλε Αλλὲφ ὅτωπῇ αὐ ἴκῴν Τ ἰσὴνπράτ “ουγηυώ μ᾽ αὐ αὐτεῖοῖ, 

πδρυπρεδιει λέῃ ῥαῤῥισοι ὡς ἑ “ πσονδοὶς ὁ μὴ πότος ἐραβὼμῃ μτ Σ 

ἀγνηνον Πφ4 Καὶ μὴν ὀργῷ νὴ ηδν δῆο. δι προπεφύρατοι λ
όγοσ ἧς μοι 

5᾿ ᾿» ὁὺ ὅγα μαξἢ ἀν οὐκ ωλύᾳ φέρι “πρὸ ἢ εἐφαιονυκατοιλεῖονε . 
πίναίοι. ἕντοῖς 

ταιναικ ίοις. ἐσπεὶ 

Ἰφοςιὦ τοὺς πωξιάρχρις διάκηρυκοὶ ἀπώγελλεν “οφκωυ 33 ϑφάτιω ̓ποισ' "πὰ ΜΕ ΤΩΝ ὧον' 

"ποῖ ; δᾶ "πὸ ρόδεοϑ: Ὡ πόσων μι ρῶν δεῖ ἰ,σγτία προνοῖῖοϑα. 
Δολερδ ρὸν μϑὴ 44. ἄϑεσις μέλουσ' λρρον λόγον γοφῆς ἐλόνσιι. ἔχε γυὴ κοὺ αὐπίοφεφον οἰ 

πολὺ δὲ πολν δέ. ἐοιὴ κϑὰ ὁ παρόν κὴ μὰν δγὰ ὁ μευτοι πίω περίοδον πίϑεοῦε προ δγκὰ δὲ δγγὰ δ᾽ 

σροτίϑεοϑοιι ἱπίρασ δῃ αλλς κώλων ἃ εἴχω ν" ὧν ὃ ὁ πρῶτος αὐσωυαΐρ τατος ο, αὐα πεῖσις ὧν δυεμέ: 

ἕξων Βραωλγν καϊαληίωτων. ἃ ἰαμβιμιῆσ βάσεων διὰ τίὼ ἀδὶ ,ἄφορον. ὃ δούπεροσ ἀσινάρτιντος 23 

ἰαμβικοῦ ̓ δμέσρον βραχυκαϊαλιεῖα βᾺ αὐὐαπποιξιᾳῃς βάσεως. ὁ τρῖτοσ' αϑαιππρεϊσεμὺς ρομρδα 

μιμε ρἥς. ὃ ὃ «Ἀν. αἀσωναρτητος ἐίω τροχεϊνοοῦ ἘΗΡΥΚΙΝΝ ρὰς ΓΝ αϑα ππεἰμαεϊκοῦ ὁμοίου. "9 ὁ πέμ' 7 οὔ ὅ 

Μοιρς πὶ γ᾽ ὁ ς΄. αὐαντοκςιμὸς δ, εΐοσ 6 ραν ἱκαποὶ ληκηριν ὁ ὁ σιν ἐρτατος “, αὐαπποιξικνα' 
βάσεως κοὶ τρο χροὶ κοῦ ἰϑυφαλιοῦ. οὐ ἀϑέσει δὲ εἴλοι αν οι ππορεστι οὶ πέραμετροι ἱαϊαλικτικὼ 

δυο ὅλιοιοι τοῖσ' ἐπὶ τῇσ' ἐξῆσ ὀϑέφεως 34. ὀφάλᾳ δὲ ἄνικι (Δὲν τοῖσ' ὀρ μϑῴοι κώλοις δάλο Ἡμα 

μικρὸν ἵμὰ δοκ, σι ἐΐμ δύο (κώλων συγιιξιαϑοιι. σιυν 7 μαι δὲ ἐσ' δα σίχον. αὐ τῷπίέλει τῆς μ“ 
Θφοζφες στῶ ράγραφος κ᾿ ἴσω ρενθυκ ὕιι ὰυ ὡλὴ ἢ τῇ εὐϑϑέσεν ἀϑυδγπσλῆνν Παρορᾷ ρας "ἄγυσινοῦς ἡ δὐ οἱ 

ακὸν: Πα ραλθηρβδβην ὑπεμῆς φρινὸς ε ἐγυι ἀαλευποιϑρηρ ἢ ἣν "μῶς 5 ἡ νοῦ μδν. ὦτισι δουὐκξυτοιὸ 

φ ρενδς, ἀξψέτον κἡ ὴ αψϑοήτον: ΄, τος ασορδάισιὅτι πρὸ κατὰ γνώσεις Φινινοὺ «τωραασενδίσυμδ: 

Καὶ μιὰ ὁ ὀργῶ νὰ “ὃν δῇα. ἐπαιϑυμντιϊιῶσ' ἔχω. ἀπὸῖκ ἀλφίτων ὁμοῦ ὃ ἰφνρυμ. ιἔντου ἐσ μιἰκῥαό 

διενέμογτο. Ρ̓ δὲ ἑξῆς παίζᾳ, ὡσιπερι ὶ δείπνου λέγων. ἰκαύτοι με ζω λόγῳ αὐτοὺσ' δὐωλέῖρ. ν 
Καὶ προιπεφυ βάτοι: εὀυθέπι φοίδ, καὶ ὁ μεταῷο νὰ ἀπὸ ΧΩ ἄλφυραι Φυρώντωγϑτω μάϑασ' ποιϑεῦ 

“σῶν δαμαἥεν δὲ ,δ)ασλάῆεν. Φέρεπ ὃν σέφανον - “ες γι δωλον βϑῥοισ' περι - » 

κάντο οἱ τέφανονκατα ψυ χόντες “ὁ ἴκ ρανίον ἀπτὸ ᾧ “τρϑἰνονῚ δί ἰρμησ': 



Γ4 Μὰδ ἀλλὰ λέπιν ζωτῶ τὶ σὐλ μελκιθλαριὶΐ ΧΙ 

ΟΣ 

Κατὰ: Α ὕδως φῥέτωτοα χύτιΧοδᾷ νοῦ μὲ λοι, ἐκ Μία οὐ λας 

ἄτι θινὸν. κοὺ δ) ἁ τιν “ 

ὄ 1 τὴν Ῥύτων 9 ραύσει ὑυχν δ ὅτως ὑμῶν ὑσεραλγῶ. πὰ ἐπέμενε. βιόζω 

Οὐ τεῦ ὃντ' ἐπρότε ̓βασίλμιχοιὶ μᾶ; βασιλβεντην “Πῴμ, λίαν ὡσ τὰ βοὶσ 

βάντωμ ὁ ηρσ᾽ ἐσήν. ἐμῇ πρῶτ Ῥυδῦ: “κοὐ δὺς αὐτοῦ ἢ »ρῦτοφεσιν ὡς εὖ 
λας: σὴν βιεγαλορ 

ἀρ χα ὄτεροι: πρότεροίτε κρόνρυ. δ τιτοψωμ ὑλένῶν, ἑοῦ ϑμομὴ ἱσιδε ς 
Καὶ γε Χοι ες ΓΦ τ ̓ἐπξλλω.Χ 6] σχῇ μα δας ἐπεσύσμην πολισ' ϑεαυρωτίασ. 

Π4 ̓Αμαθδεὰ ἐφυπεκδηρλυπραίμων' εὐδ᾽ ἴσων πυπαῖοκαι Α΄ Ἄλως. λαριρὲν 

ἔυΝ τὸν Κγλλω ποῤμυΤοϊνυχ κα ὀύχος δοσκήνσι λοιστὸν 

Χο πατὴρ ἄρα τὶ κορυλῦ, νι] κότα τιν εῶτ ἩΥΛΑ λίσίν 

ἔγρ.Ουκ ὅν δά τ᾽ ὀπρότεροι (ὦ γης πρότεροι δὲθεών ἐ ἐείνον' ται δὲ τιὼ ἡπειρον, 

λι παρὸ ἐκ μίέται ὁ ἔφα πκελέ ἀν υδὸς πτῶν τῶν ηρώτ᾽ ὄρνιθα κε μ' ἘΠΡῚ 
ἐφ. γω ᾿ τα ΤᾺΣ τῇς " ὌΧ φορᾶς Τὴ βοῶν. λέ 

Γροτεῤ "Τῆς γὴ )γβεκῴπει τχνόσῳ Ὁ ποίῳ αὐτὶ Γ ἀτρθννσικ' ̓ αρταιχέρ τιρις λα 
Γμν δύῃ σκ ὄνα Ἣν λπροκθϑαν περ] αἱον. Ἷ ἐδλδηε σειν. ρινοι βδεσ οὶ δεστοσ 

Ὰ ΝΑ 

γΥπὸὰ “ηλαρί, “δι, νὸν παερ Ρ αὐτ!. ᾧτῇ κεφαλῇ καγρύξαι αν; υγοίλοι. ΤῊΝ 

λαθιμοῦ ἡβανὴ νομί 

ως δὐμεγθουονόμον 

Ωσ πρισβυ τούτων οὐ τῶν ὀμτων. δ εθώσ "δα σίλεί οἱ οὐ τα Ῥ 55 γερυόνος δ 
ων ἀ΄πογόνοι ϑραυσεῖ 

ἣ ) πραὔνξι . 

ἕπιόυκ ἀτρδῶσει ποχζω;! οζς ἣ ὸὶ σικγἥ]ρ τῷ δρυκ ὁλαήήα; Οὐ σδισωπον πὶ 
πη ὡς δι οὐ χὰ ἃ ϑεοὶ χοί γι τῶν αὐῷ ἡρλορτο παλωὸμ πεύτυκας ὅτι δὲν λὸ 

γόποι ὃν αἱ τ τρίων σ᾽ 

αἱ ασον δ ὁχν. (ὦ δὲ ὁ υὔσωπην "ρας ἡλλνερωῖν δὲ ὑπὸ Ἰδιμοψὸς τὸ ἰκυφοῦ. "ἐγνετο δ 
πρῦτοσ, τῷ ξανθου διῦλος. ὃ δὲ ἱωμικὸσ πλάτων κοὺ αὐαβιῶσει αἰοιν Φ σε ἐν τοὶσ λα 

κωσιν οὕ τωσ. ῳ μὸν “μιοσύνμοι αν τορνάνου. ὑυχ χῖν λα) ὕκεν ὥσσε ́ αὐσώπον πον. Ὁ μὺ- 

ϑων. οἱ δὴ, πεν ἀλόγωρ ζωυν ὁ ὀσὶν αὐ σύσπειον οἱ ἢ, περὶ αὐϑρώπων, συβαριτικ οὶ θὰ, δ τινε δὸς 

Ρ ραχξὶν ὁ σι νόμου λέγουσι συβαρίτιδεσ. ἰκαϑοί πῷ μινσίλογος ες - Φαρμακοπώλῃ δ) ἃ ασον- 

ΠΣ ἢ θγν ὃν “ἰσωπον τοῦ ἀρισεπίλης " τὸ σαμιΐων πολιτείᾳ ὦ ὀπίντα Φιοὶν αὐτὸν μῦθον, “ ̓δ- 

κι μινίέγαν περὶ δῶσώσπον κδὺ “Ν ν σῷε31. ὁ δὲ πεπεύτακας, αὐτὶ τῷ αὐόενωσ ταῦτα ΚΕΝ μιπ 

κατερον “πο "4. οὸν ἡ κορνδὸν ὦ οἰκορυδωλὸν λέγουσι. γσ) ἱφεν ὄρνεου νομίδουσιψ ξ Θγοῦα Φαίμεν 

στὴ τοιοῦ τον ἅπαν αἱ αὐ σώπω: αὐατιϑοντες. δὴ ποῦ τή σι Ἰσιν ἐσὶ τοῦ ὧν δγα τρ᾿ψαιὼ ὡσ' ̓  ἀφικέ 

οϑι "πον λίγοιϑρ, ἐντῇ' κεφαλὴ κατορύξαι ἐπεὶ λοφον᾽ ὑχαὸ κὸ ρυδῦς. ϑηλνίεως ἡ ὄρακε ὸν 
κορυδέν. -“πλάτωνὴ ὴ «ρσενικῶσ. Τιωνεὼς (κεφαλῆι. προσίππαιξε ὃν δῆμον. μεφαλῖῆς δ μοι 

“ῆς αἴκαμαστίδος φυλῖ "9. Ρ' οι βόσιφνσειῖ ον μωρϑμ ἑ φις ψοίᾳ μάτην ῥύγχος ἐλένσθι ὰ ὡς οἰκῶ 

μοδίᾳ φηὴ μόν τι ἀφέίλᾳι ἐχεν ῥνροσ. σεώλιμ! ), αὐτὶ “Τῦ' ῥαμφος. Τῳόρυζωοολ ἀπτιξ Νὴρ γῇ 

3ε πο ὰ τί ὅρῦ ψης ἔην ἵερὰ τὸ δεύς ἢ ἐπεὶ ἰμξύλου Ρ̓ σκα ] ρον, δρὺς), παρὰ γὶς ἀρχοὰ 
εἰσ παῖ. ἦν λον. δρυμιολάσηνς) ), ὁρψεον ον , ὙἿ: δριυσὶν ἡϑενιουῤμλξιεζινα σκὠληΐκας. δ ὦ πολι 

λαΐκις αϑὸρν "ῆον μή θαϑν {πεὶ οἷν ν ἡδρᾷ τῶ δθος ἴδ ρν᾿ ἱπαΐι πιρὰ τίὼ δρῷ. 



Δαρόν Δμεχκιδς 
ζον' ἴω ΑΜ [2 

σιλϑὰσ' ἰῶ. με 

γειφυζοιὴ ὴ ϑραῖ ̓ 
λάτης πρρϑήσοις 

μὐμφιδανοΐης ἡ 
σαφώπισ δὰ -- 
ρότό ὁ πίω αὖγν 

γ.7 ον ἑλὼν . οὐ 

μνημονόδε, θου“ 

μυδέδες ὦν πῷ 
πρώτω, γἀ - 

ΘεΣ οὕπως:" με 

γάρυζομ ὄνζω 

την πέμπει 

εὐόρε πέρσην 

μετὰ πολλῇσ' 

ϑρατιᾶσ. ὃς 46ι 

κόλϑμο κατὰ 

ἣν, τούς χε αγυ 

“Π! ὅδ "ἡ τοὺσ 

συμμάχους ἐ- 

Αριφοφανουσ. 

Α ὑνύδρνιϑι ξ' κα θασίλδνον "ν᾽ Τὶ τοι μήθια Τούτων: ̓ 

Αὐυτήκαδὶὺ ἵν μὲρ πρῶτ ̓ἐπιλάξωτ ἀλεκβυδν ὦ ὡς ἐπυράννφ. ) 

Η βχτε πυρσὼμ πρῶτον πον των. «δαρείου . ) μεπεβυζους 

ὥστι καλέίτοοι περσικὸς ὃ ρνητ,οὐτρ τῆς ἐρχ᾿ ςὐτ ̓ἐκείνε 

Ἐκ. Διὰ ταῦ τόῤβεγων οινυζνών τῇ βασιλίδι ὁμί ἕ διαρασιεᾳ: 

Ἐπὶ τῆι κεφαλὺς τὴν κυρβασίανῆ; "π' ὀρνίθων μὸν ἐὀρθήνν 

Πῳ. Ουτωδ' ἰγωσέτι, ΔΑ μέγκρῖν ὑτιῶ τρλὺς' ὡςτ ἐπνὼ 

Υ̓́ γ τῆς ῥώμη τῆς Ἐτ ἐκείνης δτόταν μόνου 0 ὁ ρϑρὶ ον ἀσῃ, 

Αἰναπτσθῶσι παν  ἐ ἐπέρ “λαλκῖν κε ραμῆς" σικυγρ δέ! 1 . 

Σκυτήςραυαί, αλλ ταμοιβοίνρφνννε τύσσι δολυ ροπσηγοὶ 

ὁ}, αὐ γσ᾽ ὑτρδασοί οϑιμοινύκπωροεν ἐμὲ ; Τγες ἐρώτοζ: 

Χλαϊμανὴ ἀπώλεσ' ὁμόχμηρον, ῷ ρυέίων ἑθΐων δια Τρν: 

ἔσδε κατην φγρχῃ ππρδοιρή κλυϑεὶς, ὑπύπεν' ψάξει 

Κάρτι' καβένδινυὴ πρὶνδᾷ πνῶν Ῥὺν αὐνας ὅγς ἶρ᾽ ἐσεν: 
Κάγω νομί δ΄ ὁρθ 6 ἐχν ρον ὠλιμϑντωδε, κα τιπροκυτῆω, 

ἔξωτεΐ λϑυξϑν λωπδωτησ ποόει Ρ ̓οπώλφμε ηὸ νοὔτορ- 

Καγω αἰ ὠν μέλλω τέβο ἂν δδ' ἐπίβλισεθοι μοί τιον μι 

κράτησε. οἰ ἐκ Π4 ἴκχενοσ' ὅν ῬΑ ἐγλάνων ἦραν τότε, ἀξασίλθνον» 

μέμφιϑδοσὶ ὑλα Εν» Τῶν ἑγλήνων; πφρκατί λιξένδ δηγοε πρῶγε βασιλόΐων- 
σεν ἃς ἕλλιην". 

ὥς π καλεῖ) πῷ 
Προκυλιρμδιᾷ 95 Τοῖς ἱκτήμοις "Ενννὴ τὶ διονυ σ΄ ἐγὼ εὐῶς 

σικῦς μήποτε βιοῤγοι Ἰρπρόϑεν τὸ Υ ἀλυκβνονα μαϑον! ὀβυιψ κα λξ πε »"ὺς πέρστας μέλει ἔλεε 

ὙΤὠκυρβασίαντοζηρι ἱ ἱσορίασ' ἄληφε. πσι ὲ πέρστωις 42.» τίωτιά ̓ “ΦοΡ. αὐβκὀρθίω. ὡς κλότω ρ 
γι εὐ τῇ Κ΄ δίκα μι μένοι δὲ οἱ Τ᾽ περσώρ; Ρβασιλξισ ὀρθοῖς ἐρφῶντο. πε δὲ αὕτη καϑυὶπρούπολδν 

πιρίραι, πῆς μϑὺ ἄλλοις ἴϑος καὶ νη] Ὑπαένηνονπροξοἰδλου σον ἐ εἰς ὁμότωαν ἐχεν, μῆς "βασιλεῦ 

σίν ὀρϑίω. Οριοιονὸ ἄσιν: 'κοκκύξεν ὃ κνθίο;, σῆαν “πιρρίαυτῷ ἩΜΉΡ ὁ νίκην ΦᾺ μά 'ς ἀσιι ΔῈΝ 

Ἴο ῥνϑυτοισσιδο (ΟἹ νι οιντες τὸς λύρας δυτὸὶς ἀαὐίδας: Φρυπων ἐρίων. ὶ ΒΝ δην Πασ. " ὧν δέμμους 

ἐκθῦ ὰ εὑ τοὺ λὰ δι καλὰ ἐριᾶ: δι κάτιν γίρπτε ὅτι τί δικάτιν ὀίων ἐπιτεῖς ΚΡΡΆΒΩ: 
Θ᾿ ον αὐτῇ, “πὰ ὁμόμιυ τα ἐτίθονν τὸϊς “ποιίσί . καθά τῖρι οὐριταῖδες ἘΝ γᾶ. τίσ μᾶτερ δειιάήᾳ 

τέκον ὠνόμαζον ὃ ὃ δὲ ἀρισυπίλ "ς «τοῦδ ἑξδύμαισ' φιὲν ἐπετίϑειϑοι τὸ ὀνόματι γρείφωμ οὗ οὐ Τὸς 

“πὸ : πλόος ἢ αϑαν ρξωτοιι πρὸ τίω ἑρδύμίω. δὴ ὦ τῶ ὁ ὀγόμιαῖα τῦτε πίροντοιι, ὑς ταισεύοντες μάλ᾽ 

πνυ νὶ ὅπετῇ στυτηριᾳ(. “Το δ ῥαΐαινε πιρεῆὰ ἡ ὑζ. Αἰλιμιοῦτα ἡ } δἶμος τῆς λιοντίδοσ φνλῖσε 

Οὐλλπέρλισε ϑοιμιούτιον. αὐτὶ το «φόλ ωχ ἡ μεταφορὰ, ΟΣ. Ῥ [κυρίων ̓  ἀπ μ γάλα «μελοώτ' 

τον. Π ροίων λινδέϊοϑς ἴαρο; ; ἀρὰ αϑβου, "κτινοσ' Φανω τῶι ἐσ τίὼ ὁ ἐγλάδα. ἐφῷ ἡδύμννοι κυ: 

λίνδονται ὡσ' ἐπὶ γόνυ. παΐξας οὐδ ὡσ' βασιλᾶ φασι κυλιγδέϊοϑεν «πὸ ὃ αὐθρώπῶν- Αἱ Ἄλων. 

Τοὺσ αὐδρώπονς δελονότι δὁδγὰμετα βολίωδ ὑκο Ιου ὃ πρόμϑμον ὡς ἐασιλικὴν ἐπίβενν τιμἰυὐ ὦ 

Ἂ ἐἴωτινοι “οποιλαιδν, ἵαῷ ἐσή μοιμεονοῦὶ πένητες οι ὦ ἀπορλλαγιύτεσ' το χειμῶνος ἐκυλ νδοῦ» (ἃ 
προσικύνοιω αὐτούσ'. Οξολὸν 



ΠρΑ εὐ. ουδὺ ον βι φὰνὶ κὶς πισῆς, κὐκκυξ ὄχ συλϑὺςἣν 

ΡφΦΙν ὅταν θέων τὶς, ἔπειτ᾽ αὐγίσ' εἰσ τίὼ χέρ ὡσ' νόμοι 5), 

ὄρριϑεσ:-: δ ΟΣ Ἃ ᾿ 
; ν᾽ - “4: . 

ἐκυλινδούμ ἢ ἀάτιμον ἰδανκῷ γα} ῥ ὧὲ "αὐ ἀγα σῶν: ᾿Οδόλονκατιβρο, 
» οϑεσοῦ, ἰκ αὐγέσσιον Φν Οβολ κατεβρόλβι σοι κοῦρε κεν τ ϑύλακ" οἰκοδ' ἰἀφεϊλι Ὁ ἃ ΘΝ Ὁ υδὶ 
ατι ὁβολι, “να. ὧν 

Χ ὠπίδ ὁκύκαυξ ὦ ἄφρι κόκκῳ, ΠῚ ̓οἰφοῖν! κες ἁπαντιδ, σώμα ἀλφήαπρος 

Τοὺς πυρ οὗς. αὐ κοῦ οὶ κριϑοὸς ποῖ: “ιδέοις ἐθέρεζον. ἰελλλομδνος πῇῦ τῶ 
4 ἰκίνου ἐπιφανείᾳ. 
Εν» Τὸν ἃ’ ἐκῶν ἣν τοῦτος ἀλυϑώ!,κόκκι, "Λβωλοὶ πίον δε ΠΡ ΨΑΡΕΝΑ 

πφη »υδὶ ὅτωσρόόρα τὴν ἐἐρ χδριὡςτ εἴτις δι βιασίλδίοι, νὴ ον ἰμέκκυὶ αὐ 
Ἐν τοῦς τῤλεσιτῶν ὡλήνων ἐφαμέμμων" ; ϑμέλαοσ, ἡ τῶ ὀλίγο. εἴρι δὲ 

ἐπλλβσικ ἠή] Ρρϑν ὑκαθητ' ὃ ρνῆς, μετέχον ὅ 7) δὮ ροδοκοΐν" μόνως ππρέροξῳ τίν. 
“προθῴις μοῦ δὲ φαΐ 

ἕν Τουσ ῬΙ ΩΣ οὐκ ἐλον᾽ γ. δ ἃ δα τριμὶ ἐλοαϊμΟανεθαῦμα: ἐκαν ἐμευ δῆμι 
ὀπτ ἐξε; λθοι πρὶ 'αμό; πρὶ ἴγων ὄρνιν ( τοῖσι Ῥατῳ δι. ζφοινίιν. ἡσίωδοσ .ἷ 

᾿ Ι 4 

ὧδ αὐερακᾳ τὸν λυσικροέτη τηρῶν 517) οἷο ρόδυκον μ᾿πκθικυξ κοκαν 
φε. Κάκκν γωλὸ, ε 

πφό δὲ δαμβτοοῤμὲ ἐδραὶ ἐπτίντων ὀξ αν} Ὁ ὁμιῶ Θασιλΐων, χε μὰ τι παρομ’ 

Αἰ εῤνῖσα κ᾽ ὅρῥιν ἐ ἴγων ἐπὶ τῆς κεφαλὴς βασιλεὺς ᾧ ὠμ" αὐτὶ ας, αὐγοοῖ! 

Η δ᾽ αὐϑυτέτη "ριπλιοῶχα ᾿,ὁδ ἀπῤλί ζὠρπερθαρζπωνὶ Ἢ ἐακαὶ αν σε ̓ γωλὼ πολ 

ἐννὺτ ἐδόμμηρ " ταιῦτοε λέ γειτοχάν, ἦν ὧν «τος χοιῦτ' ἀξ ἐχὺσ" λοὶ σὲ φερνε κοι 
κυ εὐ πηι κοκκν. πιΖ 

“7ε ὅλοι γωλονὶ "γλὰν 

Τὰ απλάγχϑ ᾿ Λδοῖ, 272) αὐρὶ πρότεροιτοῤασλαἰραλέβωε' τὸ ἐς τὸ πιδύυρ. 

μῳνέτ ̓ἐδὰὶς τ αἠδρώπτων ϑεόνναί, 0 ὀρμιϑαε παν “ις" Αδλωσι αἰδοῖεν: 

Λάμποωνδ᾽ ἦμνυσιν ὁτιφυιῶ δ Δ ὅταν ἐξαπατῶσιν τ. ἐκαύτεδεσ δὲ σιινήγαι 
πποὶς δύο λέξει, "κα 

ὄντων ὑμάν τρόντες πότῷ με “Ὁ ὅς ἀήσετ ἐφόμιζον: ἢ ὅπιι αἰχεῦν κὰ γἱν 
λωγὼ κινῆσαν" ἔς: ω ; 

ἘΑΥΈΝΝΥ πω ὁνἢ αὐηὶ το κόκκον ̓ς κράζοννρς τῶ “δα "εεἰζω μόν. ἐπὶ σκὰ 

Α Ἢ ρῶν. ἐπεὶ ὀύϑοισιν ον τόσ σκὐ ροις ἐπαὶ ́5 γἀκρου ΕΝ γθρν ϑεσ ὁ ας κόσμον. Με πέχων» 

ὅτι δῶνροϑυκ εἶν. γαμοτέλῃ Φλαύτῆσ' δῶ ροδυκ ασ' ἰὰ τοῖς ἐσπαατ ρον ξρ 5 ἐκοιλεέων ἰὰ ἀεηὶς τσιὴ 

“ὔρα μϑὴ τὸ ἐπὶ σνρεϑοκ δη δὴ μἄρα. σωρεὰ δὲ ἐπὶ τιμλσ. Ο πότιξελον πρὰ μος: ἐγὰ (σ᾽ ἐν 

ὐδις φισὶρ ὁ ὑπνκοίνεταίτισ ὺ “τὸ πτ' ἄμμου βασιλικὸν πρόσεστιν, ἵν ὄρνιν ἐπὶ “τὶ σκιῆ 

Ἴρου. ὃν λυσιρράπν τηρῶν Γ ἡ σῇ ροδυϊεήσι. οὗ τοσ' δὲ 5ρατηήσ ἐγὰ ἐτὸ ἀϑίωυφίων. κλέητισ 

πὶ κοὺ “πεινοῦ ργοσ. -διεβαλλε τοὺ σῇνροδόϊωος: «ὄνοι δὲ τραγκὸν. αὐτὸν Φασι μλύτυν. τοὶ σφόδια 

᾿ἄσωμον: ἕνγῖε φαγφῖσι ὁτι Δ νιῶ ὃν γορὸν τ᾿ Ἢ ζαπκῶν. ἐποίοιν ἣ ὁ ἐπαὶπβσι ὁπΐ ρον, ὁσέποίππον Ν 

᾿εἀερύς. ὄργινῇ “λον ἐαὶτῆς κεφαλῆς: "δου ὁπῶρ ταὶτὲ σα] ρεεὅτω ὃ ὁ “αἰνόκ ρησ. ὠδειγῶ 

᾿σαϑ [᾿ ὅγοσ'. ἡ ὑποιδὰ Θῴϑεσοιμ τὰ ἀφιε ἐγωῤϑα ἱκάφωι ϑεφ ὃ ὀρνια, ἐπὶ (μι Φαλις. δ. τὸ 

ἀρχαγίτιδοσ ἀϑενασ ὁ ἄχιλμα, "λαῦκα ὦ, θχν ἐν τῇ ΟΣ οὗ δὲ ἀσλωρ Κὰ ιε ρακ «ὡς. μιαντι 
κὸν ἀνε ὡς ϑεράππον τῷ δὺ ὁσ ἐπεὶ ἢ μικρότερος τῷ ἀντον ὃ ἱέραξ. Ἁ ΔΜ στῶν οἷ᾽ Ἀὐγσι: τ ἐῶ 

“αμόνων ὅτι :πρῶγι ὁσωκρατικοι ὅτων ἐπιτήσφυσοιν ὦ ομνζαι. “ΚΜ ρατισὰ εὐτῷ (' 5 κρι 

Γη ἧὅτωσ φηὴ ῥαδέμανννς δοϊιῶ δαλξαάμ 1 τίῳ ,ἰβασίλεικν. 4 ἰικιῤ τον γηγὴηρ)᾽ ππίγτωμ. ανῶ 



έγτωι δὲ αἰνὸν ρῶν, 
οὐδεναι ἐᾷν ὁρκουσ' ποιδ- 

οϑτὼ καϊὰ τ [ ϑεώγ, αὐ ὁμιν 

χω κελεῦσοω χϑναιΘίι ἰν- 

γα ἃ ἰμριδν: Δ τὰ ὅμοια. 

ὁδὲ λάμπ, θύτης ιὦ νὰ 

γα! σμολόγοσε δι μαύτις - ᾧ 

ν τίὼ ἐσ σίβαρινν 3 [᾿ ἀϑη 

ναϊὼρ ἀποικίαν εὐ ον πέρα 

ἐπΐ. ουσιμ, αὐτὸν ὰ ὁ πἰσοιοϑς 

Α͂ ἐισοφανουξ, : 

Νὺδὶ αὐαϊραίπτοῖν: ὦλι ϑζουξ, “μανεσ' 

ὦσαι ρδί ἴδῃ ποὺς μουν ϑμδιμουδ', 
Βαλλουσ᾽ ὑμᾶς, καὶ τοῖσ ἱεροῖσ' 

Ράς ΟΣ ἐφ ὑμῶν ὀρνιϑωτὴς, 

Ϊ ἰ οὔ! 6ρὅ δ υςυσα δας ῥαόδυσ: 
Ἐρκνμεφέλας" δύκπυαισαμοτοίσε 

ἐι τοὺ λαβόντες ́ “πωλοῦσ᾽ ἀθροουσα 

ὁ, δ᾽ ὧν οὐμ τοῦ ὀλιμιαίζορτεσ'. 
Λύγονπεσ' ἀϑαγαῖον ὅγτων | 

σιν ἡ ἄδλοις ν΄. -ἀμννεὴ ἡκαῖὰ, 

χέρα χοϑῦ, ὧσ' μαυπικοὺ ἢ 0ρ 

μέου. ὑσυχε δὲ Ὡ τὴσ' ̓ὑπρν 

πτανεῤῳ σι τήσεως- ᾿Αλλωσ. 

ὅπ οὗτοσ χε"σμολόγοσ τρκὴ ὴ 

ἐσὶ τῆς ἢ ο ὀρνίθων δυσὶ, “ ἢ 

σκαλιασ οὐχὼς ΤῊΝ ἐτιΖ 

Κοὐδ᾽ οὦ εἰ σερ ταῦ τα δοκῶ ἰ δεῖν; 

ὁπ ἡσρί μενοι! παρέϑεμε ὑμᾶσ' 

Αλλέσηω ὡσίμ τὺ ρόμοἜλουδῃ. 

ΣΙ ̓λῶιον ὀξοφυμα ίψαντία, 
Κατά χυαμ' ἔτερομ ελυκὺ καὶ ἀν" ρὸν; 

Κάπεντα κα τοτας (δασοιμ ϑύ βμδε. 
ϑνήκε. πολὺ γουὴ ὕσερον , Τοῦτο καθ᾽ ὑμώμ: 

μραῆδὲ ἐντῇ γεμέσει ὀἰδὲν 

αὐτὸν δῶνται ρν. τοῦ τοὶ τλ Αὐτῶν κὥςασερ κεμεδρίων. 

λιρ ὕσερον. Μανᾷσι δ  ΛΝΤΊΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ,1Α" 
τῷ μαϑεσυπεὸς ὁ τὸ αὐδρά ἘΝ ᾿ : δὰ... 

, Ὁ Ω ἄγρμι αἰ πεδυνλιν Γολυ ὅδῳῃ “πὸλν δὲ χιλεισὼ τὼ τον λδηφυσ' 4 539 

'κὀμώσὰ ἐλεατοὺσ ϑούλος ἘΝ “ιν τάδ, τς ἢ δ 

μανᾶς: εοὗτω γὴν “μιάλοῳ 

τουδὶ οἰκ ἐτωσ' πολλοί σ᾽. ἢ 

Ρ 'ἄθδους. γράφεται σαυροῦς: ει ἄδος δηιυπύου.ὃ ὃ εἰ ουσιν ἴϑῳ. Δ ἥωτυα. αὐτὶ τοϑηρατικὰ, δ 

[εἵνα. ἃ οὗ πήκτο δὲ» ἐδυσ' δἰκίνου. ὅλι μάζονπισ. ὅτι νιωτεδιμὴ ἡλ εξις. ΠῚ Ἀλίογατος αϑτὲ 

“Τοῦ γψηλαφᾶν ἐσικε δὲ -αλέον τὶ σημμδένει Υ̓ μετο σὠωνγ μίας. βλιμαζάμ ̓ κυρίωσ, Ρ̓ τὸ ὑπὸ 

γκρριδθν" “Ὁ γίθους, ἅ57 εοϑτ: ὅπ ὶ ἐποίουν, οἱ τουδ ὀρριϑασ' ὠγόυ μϑροι ΠΣ δϑλιβομάζέρ, δ'δυτ 
μος δὲ βλι μιάζοντεσ, αὐτὶ τοῦ [κωκο τεσ. ἀποτίδλοισι Ἄ ἣν κατεϑίουσιμ. 

Αλλιαικνῶσιμ. ἐππιδαδλουσι σιυτρ γανπε ων ρὰ ὺ κναίειν ὁ διαιφϑόρᾳψ. σίλφιον } ῥίζα ̓ ὑδύα ; 
οσμκοσ'. "προσοίρτυμα: Σ ἐλφιον,ν οὺ λιβυν δοόμϑρον. ̓ϑφαπενε ὡ πολλά. ἴςὶ δὲ κϑὺ “πολυτί- 

μυτομ. κθὶ ον , τσλουΐρ φυ. ιοὐσν αν ἡ ἀδὸ της μοι » τσλοῦγν αὐὸν κοὶ δὴ ἐζῃ νσιλφιον. τ 

Κατα ώτι ζω μὸν παρὰ Ἂ λένάθοι! «πλυκὺ δ μέλιτι δεφφυμέμον., ἄλλως. οὐδὲν “σλίονὴὶ 

ἰκαταῖ χυμὰ δετε ἀπὸ δ τούτου καὶ δὲ τὰ κατα χύσμαυται λόγεϑοι. ὥρπῷ κενεβθίαν καπὸὶ διάσαζβο 

ραν οι λείου αὐγῇ τὸ νεἰεριμαίων: 3 ἐς » ϑγασιμιαίων κρεῶν, ἀργῶς. πέρασ ἀρτύσεωσ διομε 

Μων- Αἰλλωσ. πὸ ὀψασιμμοῖα, κρί οὗ οὐ τὼς ἐκάλου. ον, ἐσο κενεβριονῚ ὅτα ν ϑυση . 

Χαλεσπωτώρους λόλϑυδ λυπεροὺσ' χλέψαι βμυα μϑῥουσ' ε ἐρεϑειϑέμ τεσ' δὲ ἀπὸ ἢ Ω πεισβυτῶρκα" 

τὰ βοῦσι Γ “πιυτέρων ὡσ' ἀπολεσιίν των τίω θασιλέαν. 



Ο σρνιϑησν 
πος. ΡΝ ᾿ ΑΓ ΞΕ 

ἢ Ηνεγκασ αἰθρωφ᾽, ὡς λοι ᾿ς Πρλνᾶν θιϑὲν 

ων ᾿ σις μέλουσ' χοροῦ. 
ΒΑ μρυσάζ᾽ ἐμῶν μάτων ἢ ἌΡΗ 

τ Πατέρωνκα κίω, δὲ μἰνπδυγωλυγυλῖμ 

ΟἽ Τάςδε τὼς τιμαὶ προηϑνων παρασίμτων, πἴνεοϑς. προ δκὰ 

ἱ ἐπ ἐμοῦ και χέλυ σοιν ο 
σ᾽ αὐ προτιϑέοϑι εἰ 

ρασ' δγταλῖῆσ .ἴσι δὲ 
Ἴ Σὺ δέμοι Κκο“Τοὶ ὲ δαόμιογος σὺ χοὺ αἰπίοφοφοι τῆσ' 

Συντὺ 'χίαν ἐπεϑὴν ἡ ἥκεις ἐμοὶ σωτῇ β᾽ ᾿ προῤῥηθεῖση; δροφῆς 

᾿ς Αναϑθὲς δι ἐγώσοι ᾿ γα Κ ὦ αὐτίω ἐκ“ 

Τὰ μι μα κἀμαυ τὸν οἰκἡ σῷ δὰ. κώλων ̓δυγόκθοῦ, ῷ 
τίχων ἀφ λει 

Α λα τὴ χιλδρᾶν, σὺ δΥδοι σικεποιρων: οἷν ζῶν ὁκ ἀξ ὲ ἡ ΜΙν, Κ “ὑμέων ὑκόνμ ἔχι 

“Εἰμὶ κομι ὅ μεϑοι ρον τὴ τόπῳ τὴν ἡμεῖς δασιλείαν"- ἢ χρὺ εὐ ἐκϑέσει σου 
᾿ιῖι κι 

Πφ Καὶ δὰ Ῥινυνπρῶτο Μηδοὲ σκω μίαν ὀρνίϑων γἐλιν ὄνοι. σιυμᾷς δύο σιχου ἃ 
; ͵ 

“1 ἶ Κάπειτα Ὃν ἀέρα “πποὸν το κύκλω. ῶ πάνου τί Σ ὁ μεταξὺ ἀντ ΑΡΟ 

9 ᾿ ΠΛ ἢ 

ΠερΙΤει χιζήν μετολους πλὶ ̓"» "ὁ ἤ] αν, ὡς πῇ βαβυλώνα: ΠΆ ΡΈΥΝ 
δὰ 

Ἐν ὠκεῤριομα ἃ πρφυφίων. ὡς γμωδαλὲ ον "ῇ πέλι σμα- 
τουμίνοι: ἀὴ τῷ πὲ 

"" Κάπειντ᾽ αὖ »οὑτ' ̓ἐπαναρήκ" τὴν ἄρρην Ἣν ̓  
ἀπο] δν. λει δύο δησλοῶ ὦ ἶζο 

ἣ Ρ'νϑι κῦμ. 
Κἀν κῖ' μὴ ̓φϑ μὴδὲ ἐθελήσῃ, μι Μεὺσ πω σέμει χα σῇ, ἐμῶν ποιπέρο. 

ἱερὸν πόλεμον πρωύδιᾷν οὐντῷ ἡ ῬΙσΙ ϑεσ) σὴν οἱ ΤΕΤ ΤΕΊν. ἐρεϑιϑένσις ὑπὸ δῆ' 
πρεσβυτῶν ἰὐκτν ἿΞ 

βοῶσι τὴβ' στωτέρων ὧσ' ἀπήλε σίψτων ΕΝ βασιλέίαν. ἑπεμοῦ. εἰς ὅσον αὐτοὺσ' ἐλν χοῦ 

νον δγεδελόμνν. Τὰ νεδῆια ὦ "ὡς ὁ πεν αὐαπίϑαμιΐσον ἐμαυτὸν ὧγτε δὲν οἰκ δ ν-. τοῦ εἶχρ ̓ ἀωϑοὶ 

σ' πρὸς σοὺσ' δυήθεισ' 3 ανϑρώπεν λέγειν. Πλλίνθοις ὁπῇ εἷ οἵής. Φασὶ ὲ τίω βαβυλῶνα, ἀπ ὀπῆὼ ων 

“σλίνϑων οἰκ οδομινϑῆναμοὶ "Ὁ αὐτί ἔγυγο ν ,ἀσφαλίῳ, συυδὲ ϑέναωι τὸς “σλ ἐνθουσ'. ἡ τὴς ἡραμι γ»}} ὙὐΑίρς 

τί βαβυλᾶνα δ ΩἸ κεξριόνα. ὀρρεύν τίφησι ὃν κεξριονίω. ἵσποξε δὲ, υὐσεὶ ἰἴλολο, ὧϑε οἱ 

σμερθκλίον ἡ πδίω λισμα. ἐπιτυδείωσ δὲ ὃν πυρφυθίωνα παρέλαβον. κϑὺ ὅτι ὄρνισ' ὺ ὅτι ὅς 

ἕ πγόντων ὅμο) πρ'κεβριόνψ. ὃν ὑχερώσκηρἡ ἀφροσίτε. ἐπίέταδες οὗ τὰ ϑεομαλων ἐμινήοϑηιι ἐπεὶ 

Ὗ αὐτοὶ ϑεομαχβυισιν. Γρωσιμαλήσμο, γνωσιμα χῆστω Ὦ ὃ, σνόγτοι ὅτιπρὸς κρόδ! ονας αὐτῷ ὁ 

μάλ, ἐσυλχρίσομ. ἰερὸν “πύλεμον.ὃ ἱερὸσ' πολ ἐμοσ, ἐλύετο ἀϑηνοίήοισ' πεὺς ξοιοηοὺσ, βουλομέ 

[ μοις ἀφελεοϑοι φωκίων ὺ μαντεῖομ. ἐμή ως ἣ, φωκδῦσι πολιν ἀπισδίιαν. ὡς Φιλόχοροσ 

ὁ» τῇ ἢ, σ΄, δύο ἡ πόλεμοιγγόψασιμ. ὃ “τε δι ὁ “πῦτε φοκέϊοιν ἐπίθοντο λακ εσκιμιόνιοι. οὐ οὐ οὐ οἷς : Ξ 

ὑπομνημάτων τού τῶ ἀν ομνᾷ: ἢ ερὸν “πὸλ ὑμον λέγθ, καϑὶ πε ὃσ ϑεοὺς, ὑσύνηρ. ἅμα ὃ “τῷ ̓ φοὺ “3 

λέμου μνημονθδᾳ, ϑροκδρ ου ἀϑηνοίοισ πρὸς φωίενασ ὑπὲρ στῶ ον »δελφοιρ! ἐε ρον. ἔρχε δία δὲ 

ὑπαῦ τῶν. οὐ γουὴ πρὸσ φοιέας ὑπὲρ ντου ὑπολέμασομ. ̓ἀλλύιρ φωκέωγ. “δὰ ΩΣ πρὸς λας 

κεδλαμονίουσ ἔχθοσ' γπγασι ἡ δύο πόλεμοι ἱεροι. πρότερος δὴ λαίωνδδωμον!, οἱ; π᾿ ὃς Φωκ εἰσ ὑπ 
Ὁ διλφῦμ. ̓ ᾿ ἰωρατήσοοντες τὸ ἱερᾷ λακ εὐλωμμόνιοι τίω προμαντείαν “ἥγὰ διλφῶν, ἔλαβον. 

ΡΨ νυ αι υαα ΠΝΎΣΥΝ ὐσὙσὩὄἧἕ ππμμμμυσν το μιν» 



Υς ον δὲ Φ 7 

“τεῖ “τὸ σφ οτον 

» λέμε, ἀἰϑηναὶ 

οἷς προσ λακε. 

σω μον πι ὑπὶ Ρ 

φωϊιίων .ὦ ὦ 

ἑφὸν ἀπρδεσὼδ 

κασιῷ ἰκϑῦσι- 

καϑαπίῷ Δ.» 

λὸχ γὰξ εἰ -ἮὮ 

σδ »λέγθ, καλθ 

ται δὲ "ε ρὺσ, ὅτι 

περὶ “τῦ εὖ δὲλ 

Φό:ς ἡφοῦ ἐγγίε 

κύον ἱσορῶ “περὶ 

αὐτοῦ (Δ ϑουκν 

δίδασ καὶ ἐ ρατο, 

ϑϑένης εὐ τῷ ὃ Ὃν Ε 
ϑεύγρμησ' ἐν τῷ 

[(. Μαοι χϑὺπ 

σανττές " δ᾽ ἃ “Τοῦ 

ταληϑαυτικ ἂν 

ἔησε τίωδ) αξοσ 

Ἀν, Καὶ τὰσ 

ἃ 
͵ 

“ Κοισυφάνος 

᾿ Διὰ τὴς χ 'ρασ τῆς ὑμετέρας ἑρακόσι “"  δαφοϊ)άρ: ὃ 

ὡς πῇ προτις ῥ΄ μοι χιυσον τες τοὶ τος ἀλικ μήνας καίδαυν᾽ . 

Καὶ τὸς εἰ λό πρύροδν πὲς σεμ, λα. ἦν πῇ ρδὲά ἐπίωσι θαύάν 
ΣφΦραγίδ᾽ αὐ Εἶν ἐπι Τὴν κωλὴν γα. μὴ ρινῶσ' ἐγ; κείναν 

Τοῖισδ' αὐθρώτρις ὄρνιν ὑσέρον πέμψον κἠρυκακελθίῳι 
ὡσ ὀρνίϑων ὀκσιλθνόντων ϑύφυ ὅ ῥυησι ́τολοισπῦν 
Κάπετουθεὸόὶς ὕξερον αὗϑηςοπροινεῖμια δῇ δὲηρετόν των 

Τοῖσι ϑέοισι ΣΝ ὀρνίϑων" δ αδεὶ ρμόζι καθ ἑκα ςῦν. ᾿ 

Ηνοἰφρονέτῃ θύμ πὺ ροὺσ' ὄρνιϑε Φαλμείοι θύφν . 

ἣν δὲ "ποσεϊδῶμι τὴ τῷ θύν ὑὐῆρ "πυρὸς καταγίζαιν» 
Ηνσ᾽ ἐρακλθ ΤῊ βοῦν "λέρφμαςοῦν θύων μελι"τούσοιρν 

Καμϑὶ ϑύν δα ςίλέι κριδνεβασιλισ ἐ σ᾽ δ χίλόσ' ὄρμις." 

Ωι ιπροτίρῳ δεὶ τὺ ὺ δν δσ' αὐ γοῦ, σέρφον ἐνορλιρ σαι πάξψν» 

ἕν θυ σέρῷῳ  σδοι τηαιζο μένῳ ροντόσω γῶν δμιετο; ζαὺ 
ἔτρικ » πῶς ἡμᾶς γομιοῦσι ϑεοῦσ' "αὔθρωτρι, κοῦ κὶ κολοιοὺς 

ὀὶ ποῤμεῦα εἥἰερυρετ λον ̓ς Πφληβ Θννδ δε ἐρδ 
Πέτα, θεὸν ὧν]: ρυπέςπεφορϑικαΐοιε θεοὐ πρόνυ ἼΩΝ οἷ. 

Αυχήκαν!κη πέτπαιτου ἥερυγοιν χθυσσῖϊν οννὴ δὲς ἐρώρεε 

ἬΡΙ ΐριν ϑὲχ ὃ δμεροσίφα σι ἱκέλημ ἐν σὰ γρύρων! πειλείῳ δ 
ἀλόπεισο ἀλο" 

πυκφηκνόνὸς ϑυγοίτῃρ. ἥ ἡ ρυσεσειοῖονοσ ἡὸς ̓παποϑύων. Θύον᾽ ὄρνισι πρὸ: 55 θεῶγ' “ῥλοναὶν ἢ ἀσ' ὴ 

ἐμπροϑὼ. προσνείμα οϑ δὲ μεθέσοιι ῷ προσοιιειοῶ σοι ἑκάςον ὄρνιν, ἑκάσωι ϑεῳ: Ην ἀφο 677, 

θυ» ἤπγρένάς “υρους λέγωπῇ ἀφρον}; " νειν. ἐπεὶ οἱ ἑφιοὶ πυροὶ πρὸς σιυνου σίρυν ἐπρσικοι. " "ἡ Φα 

᾿Ἀμθὶς,, ὀρνεόν ὅδ λιμνοίον ϑυπρεπίσ. ἐλόματισι δ “παρὰ σὸν Φαλλύν. 
Ην δὲ ππρσεισῶνινγροίζρε τοι εσεισῶνι. βοιΐνισ' ϑύν, νῆα δὲ πτιρὰ ο γέλεαϑοι: ἐπεὶ ἐζνόρον τὶ ἊὋ ζὦ 

ον“ ΤΩ" “ποσεϊ σῶν! φὲ ,ἀὐγρῳ " ὁ δϑιρποι- Εν δὲρακλθούψτισ. ως λάρορ δὰ τίιὼ ἀδιφαπαν, 

ὑρακλέι 5 προσούνα 7 εὐναρὸσ' δὲ, μέγας “σλακοιντωδισ' ἀρτοσι, ὁ δὲ «σκλιπιάβασ' φησὶν δυστελ 

“σλακούνται “μελιηΐ οὕττοις δ μιὐλιτὲ δεδϑνθῥα!ς- δὲ τληρόν’. νασοια καὶ μελ,ῇ οὐται . 

λείπει ἀδκιῶ σιυύθεσμος. Ορλίλοσ᾽ ὄρνισ.. «δὲ ὰ τὰς  μονχείοις το δϑὺς, ὃ ." ὄρνιρ ππιρέλαβον. ἐν 

τολοὶσοίτο δ ΝΣ Ὄνομα. το Ἄρνιϑος ὁ ἐπεὶ κατωφε ρὰς “ ὁ ζοὐσ οὶ μοιχόσ', διὰ τοῦτ οὀρλίλον. πορίλα 

δε δὰ τοι ὀρχεισ' Ὁ δὲ σέρῷον ὠνορλιν, ὦ ὡς Κριὸν ἄορλιν δὲ δειλὸν δὲ οὐ τεῦθον ὅτι ιούὐλως δἰονταί τί 

νὲς σπέρματι ὁσίρῷος φῶον γίρ ἰβυμνρμοκῷδες: Ηδν σέρφῳ.ὧσ' κατα φρονῶν αὐτοῦ φνε. δι 
σωρίζειν πολλάκις ἐ δπαιτησίοισιν. ΔΑ ὑπίκα νἷΐωκ τὐτοι τοι, κὐς περικὺν ὁπίωνικίω κοὺ ὃν ἴρω 

τῶ ὑπ] ἐρῶοϑι ἀρ χυνπ σ' γρ φυσι, κοὰ ἐν δον “πώλου οὰ ἀϑήντδοσ πουπέραι οΙ ὁ) ἀγλαοζφῶντο 

ἣν ϑΑσὴ ζωγράφον, “πτηνὴν ἐργαισαιοϑς τίωὼ νἱκίω. «ὡς ὁ περὶ ἰμαρύσιον. ἜΜ περγειμιηνὸν φέσι, 

ἶριν δ μαρος ὅπ ψδύδεται παίζων. οὐ ἃ ὦ ὧν ἴριδος, ἀλλα ἀϑηνασ Δ κε ἴμε. «οὐ δὲ βάπιν Φύρωσι 

“ελείασιν ϑμαθο μιδιρω ο! 1 δὲ, ἐν ἑέροισ' Φασὶ “πο! ἜΡΌΝ ὁμέρου τον» φ-ι ἰρυσϑοω. «ἐσ ὃ ̓  ἰεύμινον. 

Σ πὶ ρμολόπωμ. 



Ορμιϑεσ. 

Ὡ ἐνιδζθων ὑμῖν ὀδροντήσαι; πέμψᾳ ἥ[ερδεντο κερδυνόν; 
πρήϊνδἢ ὅν ὑμᾶς "ϑὺ ὑπὸ ποίας. θνοώ γομιί σωσνΡιμυδὸν. 

Η Τάρυς ἢ ἡ ϑε)σ' τρῶν ὁλυ μπῷ,ῥτι χε" τ υϑῶννεφ᾽ ἀρῷ, 

᾿ Καὶ ασϑρμολόγωμ εἰκῆ, εἰ γῷ᾽ Ῥαπέ "ρμί αὐδῷ ουὐ αὐκοίνψοαν 

Γ Κῴπεντ' οὧγῆς "δαμὴ τηρηπυροὺς πεινῶσι μεξέτω. 
Ἐρ»:Οὐκέθελήσε! μον" αὐ ὁ 4 προφάσει; οὐὐ τα ἐ πρρὕλουσσιν, 
πφόιδ' κῶκο ῥα κες 9 ϑυραοῖ ων δ᾽δι τὴν τὴν κατοροῦσι, 

Κα) τῶν προβάτων τί ὀφθαλμδ ἐκκ οΨαῤτχωνὲ ἐπ) πείρᾳ" 

ΕῚ ὃν ̓ἀτῤλλωρ ἰα Ῥοσ ὡρ,ἰαίϑωνμι ϑοφορὸ δῷ. 

Ἐν Μὴ πρὶ γγ᾽ αὐἐγὼ ὺ σὼ βοϊδαρίω. τὼ ̓κὼ πρῶτιρ ̓ρζηροο μ΄ . 

Τ4. Ηνδὶ Ν᾽ ἡ γῶν τοσε ϑεθνεσὲ βίς ον"σὲ ὃ τῷ ἐν:σὰ κ ρον ὁνισηρσε)εδῶ, 

Ατάθ αὐγῖσ' πάντα ποιρέσοοι"Χολέγε δή μοι οξγοϑῶν εν» 
Π4" ̓ρῶτα ἐϑὼ αὐτῶν τρὲς οἱνουΐϑας οἱτόςνοπεσ ὅκα τίσδον.). 

Αλλὰ γλιυκῶν λόλρι εἰς αὐτῇ μὴ μ᾿ κερχνι σῶν, ἀπξεψε: 

ιϑ' οἱ κεγἹ πν (σὰ ὁ γῦνες ὁ ἐξεὶ ποὶς συκαῖ; ὕκειέδον Του» . 
Αδλὰ ̓αὐαλέξᾳ πον τρῦς καθορῶν αὐνγρὺν οἰείλη μίακι λλῶν: 

ἦτ». λυ εἰν δὲ ηέϑεν σὴ σορδῳ αὐτὶ νὴ δ Ἰδτυ σφροοῖθς ἐρῶσι . 
Πφ: Τὰ μέτα αὐ τον τευο μδγοιν, δ οἷο σουσ τοὶ γαυσα 

Ταῖτ' ἐμηρὅ τοὶσ' κε ρδαλίαι, πρϑι Τὶ μαύτιν κού χερουσίμ" 

ὥςτὐκ ἀτρλϑτοιῆἠγουκλήρων ὅδιείς" Χουτδ ὐκοζτρλῶται, 
Π4. Προερεῖ σις εἰ ὀρμίθων μιαιβῖόυο ῥόμῳ, “πίρὶ ἡ 7οῦ "λῦ- 

Νυνὶ μὴ πλεβιλειμῶν ὃ ἐφυζρντυὲ πσλέϊ καρ ἐπίσοιι» 

ΕυΓ οἴ λομ «τῶμοι Ὁ ) ναυκλυρῶ κδκ αὐ μείνανμιτόψὑ μῆν. 

ΠφΤὸς θησευυ ρύς τ᾽ αὐγῆς διείξχσί ἃς ; οἱ ηρὀπίροι, καὶ τῳ: 
Τῶν ἀργνοί ὡμεῦι ἢ οἴδασι λεγῦσι δέγιταϑδε παν Τίς. 

Ουδοὶς σε ὃν θεσσυυρὸν ΡΜ ἀμιορ, 'σλὴν ὄτγισ ἀρ ὄρμις: 

ἐν δλλῷ [κῶλον Ἰατῶ μαι αμινύεν. δν τὸς ἡ ορί κε αὐορύ ήω. 

Σ ἀρ μολόωνὺ ονόμαι 

ὀρ ϊ ̓ἀἰκογὀρνῆ 4 

τα Σ αὶ ὑρματαιοὺ ἐσ 

ϑίφν οἱ οὕτως ὠμομά 

δὴ σαίγι Οὐκ (θελήσ 

σε! αὐτὶ “τοὶ οὐ δυῤηΖ 
σεται δ μη ρυσ. οὐ σ᾽ ἃ 
ϑέλ4 “ρορί4 δ" 

Οἱ δωδίιο ρος ἱοὶ 

βουλθύς τεφησιτοῖς 

αἰγρώοισ ἑαλμὴτι 
μήσωσιν ὑμᾶς ΩΣ 

γα βοῦσ ἀλπυργί 

αυγφφόδεισ ὀμτασ' 

αὐὖϑ ρώποι σ' πυφλοῖ' 

τεϊτοὶ πρόβα τοὺ 
ὑντίω ἐοϑῆντουῖ ἐλεῦν 

Εαὐπείρᾳ ὑαἰελά 

ἐμὰ ἵναπεὶ ραϑῶσιν 

ἡ μῶν. εἰ ϑεοϊέσμιεν. 

Μ ̓εϑυφορξδί εὑδὲ, 

αὐτὸ τογγου "τοῦτο ἣ 

θεν, ἐπεὶ λαομε- 

δυνταδα τειλοδομν 
μμϑὲν} ὑτησεψ. 

Ταὶ οἰνουν ϑηίσ΄. οἱ 

ναύϑεΝ ὁ πρώτη τ ταν μὰ 

σις δ οι φυλῃσ' κοὰ 

δὐριπίδαὀναυδ κα 

ϑρίμέριον σοί 24. Κρ 
ὖν πτλύκ ουρσπν οἱ 

ναύϑυις 6 ϑσαβόρῳ. 

Γλαυϊιῶν λόχρσ'. 

γλαινᾷ ὥδος ὀρνέου ; 
λόγο ὴ Υ̓ σύσημα. 

δάϑανω νίφθ ἴφι. Καλὼφχνεὴ σὼν «μήποτε βιἔνηοις πρόϑεν, ΤΩΣ γρα 7 τὸν ἀλλὰκ χρη 
ὶσ συν Ὄρδοι ᾿ ὡσ' μη ἰςνῷ γουρκφχυείσὼν ὁπ. Μενῖπεσ' "δἰδῥεζουφ μεικ ρα. Γαῦλον κτῷ μον 

γοῦλος τ χαλνν ὀμσηκαυφοσονρὴ γαῦπρι ο“πϑιασὼ ὑμϑμον. ἐπὶ δὲ τογοὶ εἰου εὀἰβοπένως καλλίμαλρς, ἰεν 

πρόθεθ’ σισώνιοσ' " μεκατἠγοαγμρἐνθοῖδι γαῦλθ᾽. Α͂ Ἄλιο: γοῦλοσ᾽ παλοιδντι Φορτικὸν, ὃς Ἂ τή 

Φιεάπὸ χω σπϑυῶν. ὅμερος. γι ὕλοιτε. σία! δὲστε: ὡσ' αἱρειτωπέρουδὲ ὕντοσ' νὴ . ἀκ ἐνδυνίου ὃ λ 

λὼν πρίν των τον ὙΟ(φ σι. 

Ι 



Αεισυφιάγουᾳ, 
Γλιὼ ὅτισὕρμισ ἐφ ρῶς ̓ὑηΐαν διύσουσϊο αὐ γῆς, ὅσον πὸ ζδν ὁ γσιθεόῖσιμν, 

επγοιμίαλδγο ου 
δεὶσ μιιϑ ἰωρξ. 

Πφ4. Ην ὅν ὑ πραἰ Πωσ' οὐχύγίφα, μιεγθίλι τοῦτ σὉ), σι 7.91. 

ἡ; αὐθρωτόνεε κακώς πραῆον, ἃ κἐτιχνών ὀδεὶς ὑγιαύνει, 'αλίὼ ὃ σταιρι “ 

“Τὼ μδϑὀρν!ς: Χοπώτδ' ὅς γῆραις γὲτ "δἰ ξον τοζλνθι ὅΣ γὺτ' ἐς ἂν ὀλύμυπῷ, 

ΠΩΣ ΠΣ Η τῶν δώριοντ ̓αρθνήσικφνδεῖ Π4μὰ φῇ ̓αὐϊὰ Ῥιαικέῤα αὐ 

σ΄ 

λἠδμίμα: ἔτιπ ϑήσον δρνιϑ' ἔ ἐπωχονδλὰ 5. 4. νὰ 2, ἡναυῆῆ: 

τολιυὐγιότις ὃρ υκόμϑ’ ὅγιπέν τε τενεοῖν αὐορῶν ζωᾳ λακέρυζα κορώνη; 
οιο τοῦτο ἐλι- ἔν Αιδο σ᾽ τρλλῶ κρείή ὅς ὅγι τοῦ δὸς ἡ μῖμ ρασιλόειν α. 

ν ται Πφ- Οὐ ὃ πολλῷπρῶ τον μὲν,οὖ- 
αρένυδρίαισ Χινεῶς ἡμᾶς οἰκοδομεῖν δεῖ. 
“μμφντοοὶ ϑησιχν Ληϑήνους ἘΠ ΉΚΝ οὐδ ΤΥ ΟΥΡΥ 

ρύ. Πῶς λ' ἐδ Χ βυσιιάσι 90 'ρυως, εἰν ὑπὸ ϑαμνοιδ 
ρας, αὐτὶ τὴμ 
ΡΟΣ ΣΎ Καὶ πρημεδῦοις οἰ κκήσου σὶν . 

πῇ προκόψεαιν. Τοὶςδὲ αὐ σεμνοὶς, τῶρ ὀρνίϑων, 

Οὐκδιϑδτι πίντε Δῷ οἵρον ἐλαδασ' ὁνεὼσ ἐσδν . 

Ἂ» ἐσ, 'καῖϑες Κούδϑ εἰς δὲ Ἅφ οὐσ' οὐδ᾽ ἐσ ἄμ κω -- 
τ» “νὰ ὁ ἱσιὰ “2 ’ ν “,Γ ϑ. »Ὁ ὼ 

δειονπειίζᾳ. ῳ Ν ελϑορτες κει ἐν δὴ βἰῆμνολλον 

να ζυ βοεὰς Ταῦ σὶ μι βοισ' μι ΤΟΙς ἸΚ(0779}} 616. 
ἢ 

ΚΆΡΩΥ κοῦ Σ χάμτί ἔ δὸν Τίσ' κοιϑώςν βουσ" 

πτ ών ας Ευξόμεθ᾽ ἑαυ τοῖ σ᾿ αὐουτείνον τὶς » 
δυλφ μον μιαν Ν τ νν “ " ’ ᾿ 

πέϊεὐδσι: μ᾽ Τω Κ.1} απεϑώμ διδόναι Τιμυροσ', 

Δλῷ τὸπτῶὰ ΚΚαὶ ταῦθ μῖμ πρραγρῆμὶ ἐφσζᾳ 

καρνι ἐν δ -“-πυ υρδν ὀλί γα προραλδσιν»-- ΣΤΡΟΦ Η ΚΩΛΩΝ,18". 
Ι "ἢ Χο ἠο »τῶτ ἐμοϊηρλὺ πρισβυτῶν ὅν ἐχὶ ςτὸν μετο “,] ων. 

νυρῶσκωη μηρυδ ΠΣ; 

ὃς ὡσ' τονε θεσισ.. ϑοίμιψοι συμφύμισ τίσις. σέμ νδἷσ᾽ δὲ τοῖσ' πιμιλοισ, Δοῤδρονέλαίασδτι “΄ γ" 

ἴμα ἔμμνι ̓ἀϑίωβσγρ. Τ αὐσικομαυροισ. ὅτι τοὶσ μλῥκομιουβος,θμλν δν φασὶ. τοὶ ὁκοτίνοσ ἄρσεν 

"ἐκ ἀρηδὲ δίνορωψ τοῦτα. Ὁ φίλτα ἐμοι. κορωμὶς ὦ ἔιϑεσισ' χ ββἐπωδκὰ ονδὰ μετὼὶ ἐμδν ἥ 

᾿ολιῶ τί εοϑε προρόγκὶ ἢ ὴ διὰ τὸ προτίθειϑοιιὲ πέρα οσῖϑι ὁδουτίλων δκώλωνιξιὦ ων ὑπρώτορι δα , 
“τερυσ' (Δ μα. "ἢ "Ε΄. ᾿αναιπρήσικ οἰτεαμιεζροίϊοι τα ληκτικοὶ δῬ Τ᾽ ἀσωιναυῤτατοσ 3. ἀνα απρίςικ αν. 

ρΑΜΕΜῷ ῥ βανανποι!σνκϑπρδαμι, μερῆς οὐολικξόν δ ἰχντ' “πρῶ δ υδαϊαμῥ' ὁ ολχαϊκοῦ δ 

μου πεμϑαμιμιᾳῆσ ἢ ὁ τέτοιρτοσ' δμο,. Ρ̓ ζ αὐά πο σις ὁ πενθημιμιφὶσ τ δα τερ' λονπόδα ἘΠ Ἐ 

ὀραχυνοὶ ὝὙὝς “Ῥοχαὶκὶ δμετρ, ἀκαταίλιοὶ ὁνπρώυῃ ἔχον σἰδαιβραγώρ. ν}' αὐαποβφιϊοὰ ρα 

σισ᾿"Ἃ κ ἡ Ῥολα ΤᾺ ἑφθνμιμφ ρὸν πρῶγεοχρν σαί βραλιν. θ᾽ αμβικῖ Ὺ ἱμεῖ οσ' ἐραλυϊιαπαοῖ. 

Ληίωτοσιὸ ὃ δεικα τυσ' ἀσωυάρτηηρσ' 1 'αμβικὰς ξοὐσεωσ' κοὴ τροχρ κουμνφαλι κου ὑιλξρ ηἰλᾷ 

κορωρι! σ΄ ΕΞ ἐλθέτον. ἀπὸ , φικχρρασ ἐ εἰσ' Φιλίανμιν τα! δῇ ψβ- “1 “πὸν 



Ορνιϑεσ... - 

: ὧυκ ἤδιν δ δσὼσ αὖ ἐγώτρν' ἱκὼν "τῆς σ᾽ ̓ νωμβ ἰὲ 

Ἑπρόυ χυσοισ' δὲ ποῖ σἰσοῖς λόγοις, ᾿(ἀφέμϑ. 

᾿ ἐππωπεήλεσει, "σὲ "κα τώμοσοιν. 

᾿ς Ηνσὺ πκρ ἐμὲ ἐϑέμέμορ 
ὁ μόφρονασ, -ότουσ δηκαίουσ' ᾧ 

δόλους ἡσβουσ: 

Ε-σ: ϑιοὺ ς Ἰοισ' ἐμοὶ ᾿ 

Φ ρομῶν ξιυῳλὰ, μὴ πολύνχεόνον . 
Θεοὺς Ὁ σικερα τάμα Ως ΝΜ 4". 
Αλλ ὅσοι αἰδᾶς ῥωμῳ πρέῆᾳ ἄν͵ τὰ αὐτοιῖε ταϑόμῳ ἰμμἷ. 

Οὐκ ὃ ) πώμῳδει ὀυλμφν, δὴ συ! ὃ ποῖδεπηῶντ' ̓ἀνακεῦ τε 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤᾺ ΡΈΡΙΚΟΠΗΝ: 

ἕν. Καὶ μὴν μα Σ ἣν δ) οὐχὰνν σήν { .72 

ὧρα ̓Ξ» ἡμῖνιοὐδὲ μελλὸμ μεν. 

Α λλ᾿ ὡς τού χισυς αἰ τιόρῖν' πρῶ ν δύσι 

Ἐσέλϑετ' ἐς νεοῆβίανγε τὴν ἐμάρ" 

Καὶ το ̓κμὰ καρφυηκὼ τὸ παι ρύνταφρυ ναι: 

Καὶ “τούνομ᾽ ἡμῖμ Φράσρωρννἀλλὰὶ ξαδν ΟΝ. 

Π4. ἕμοὶ Αδιρόψ ομουπεριθετοιρ 66: Ἐπ᾿ "ὔ δέ.γὶ 

Πφ4. ἕν ἐλ σΊ δας ρίϑεμ: “ἕν ιοὐλλα χό βοΣ 

ΡΦΑ ἀῷω δὲ λόμεϑα: ἕ» δῴρο, Ῥίνιω ἄσυτομ" 

π4Ϊ ὡ μϑδὰνεἰσιγϑύ σὺ λα βων ῥμιοῖσ' ἔπο. [ϑε 

πεΑτὰρ» λέν ἐπποινοκ ρῦστιᾳ τρί λιν ἕπὶ φέρ δῶ 

Πρφρασον γενῷμιδτσῶσ ἔγωτι χοὺ τοσί- 

᾿ Ξιωεσύμεθ υ μὴν πορβδν, οἱσ' οὐσυτο δύω . 

ἕνικαλῶσιΡ φὅρα γενὡς ᾧ αὐσώητον λόγϑισ' 

[ 

ζ. 

Ἐπαιυχῴσεες. μεγαιλοφρονή- 

δες δι ρδ σῶν λόγων. ἔσσα 

“πέύλησε. ΓΚ ἀλάϑρθ᾽ 

ὠμοσοι. “Τἀμὰ τάν "λῖθ 

θιοντῶσ ἀπετρ φν ῶῷ ὡς 

ἀθλέσθβοσοκ οὐ μία ματὸᾳ 

δία διϑεσισ' πῆρ ὁδουο μοι- 

ἑαίασὲ ες σίχων ἰαμξηιῶν 

Φιμιᾳ ἴων ἀκατωλήκτον 

ἔιοσιῶν “πελθυτοίος δι μος 

νὐδωρυλαμξανεπετοίογω 

ἱματα ἐν ὀϑίσει δὲςἰχοιοὼ 

να ππισικοντέρμε Τροὶ. 

ὑχὰ τοῦϊσ' ἀ-πτρϑε σεσισξ ώγραι 
ΦοσιΟὺ δὲ μελλορμικ μαἷ- 
οτιβραδὺσ (περὶ τὸ ὐβό 

δουδ. οὶ ὡς 9)  διαξανδλορ- 

“πες, εοὐχὶ πρόνοιτιϊεδσ ἰὦ. 

αὐδμελ «τῆς. τὶσ σέφασὶ 

δ) δ δ πγοιονσια δνιδμὰ προ 

“πετὶσ τοιοῦτοναυδρ ὦν". 

Αλλ' ̓ὁσ' τοίλισος δέντι ἐρᾶν. 

ὃ ὝΣΙ “ἰγαϊο λόύεται αὐφ 

αο) ἡσθρτένοεοναεισελθᾶιν 

Ἱνααυ δὰ ἀπποςοῖ »τογοφῖ: κ᾿ 

καιρὸν " ; ἄφανξασισ. ὁ δὲ 

καῤφεκὴ φρύχιμα ἔϊι 
“ἄγαλληλα. Κ θιώθερ, κριὸς 

δῶμεν Φλαυτιοχίδυσ᾽ Φυλ 

λῆσ' ,ἀπϑίρίδτιμοσ ὠνόμαι 

σμῴθ᾽. αἰαγρανφᾳδεηιὲὰ 
ἐππονύμους 55. δέμων τοὺ 

φυλῶν πλέμων. Αι κοάν ἐοβ 

στααιδὲ κοὺ ϑθμϑονοῖον ἀσαϑδᾷ 

μουφὰ ὀγαϊδοσ φνλῖσ. 

᾿Ἐπανάκρονσιι ἐππεναίνα μη ς ἀμεταῷὺ ρὰ ἀηΡ Ὁ τας ἰδ ϊασ' αὐακ ρουομόψων! ὑὸς ναῦς. δ δ. 

ὁασρεήον. ὑστωνανένϑι. ἐαρινανκ ρουσὶς δια, κυρίωσ΄ δ πω τέων πῆ χ ̓ λύνν ναῦν κοὺ μαϑορσ 
: 

ΐ 
γ 

μεΐ στα ὀρὸν ὅρμον, ἡναμὴ προσελθοὺ σοὺ ὑραυεδν. (ὧι νῦν δὲ Ῥ “πόλιν αλ τρὸπίσω. ἀπὸτορὲς Ἰοῦμ. 

προϑενέ ἐρεοσον τωρ. ἡ αὐπυτονξαὶ Ἰσασ' πρότουτο υνποῦλιν ἀσενριὺ ποινωλαβε. Ο γαρὺν ὗς ἐνὶ στ 

“ρὼ Ἀθη9ι6. οτισοιφῶς αὐετίϑε στὺν οἠ σόπτῳ τουδ λότουδιχρὺ τοῦτον “ὸν ἀϑαϊρλάρχιλο Χχῳ λεήμε 
νὸν καΐτοι πρεσβυαίρῳ᾽ ὅν ΤΙ. 1 ΤΊ 



Αρισυφαύους» 

“- Μεδὲν Φοβενῆσι ὑπειὴ Ἐσλν,λεγθέδρον Δί τιτὰβ ἐλώπυζώσος ὑλῶν 

μισὸ ᾿ αὐ » ϑϑγὼ; Φλαύρως ἐκοινώμῃσεμ αὐετῷ “ποτὶ 
πιϑωϑμυ αι ίκελλοβ πὸ 

«τωασμϑυωζά δῶ »ἴμελ' ἕν»: “Μηδὲν φοβιϑῇς ἐδ ρτιξίζιον 

τὲ Ὁ λα Ὑ δὲ στῶ. ὀμιαπραιόντ. ̓ἄσεαθον ἀηϊερωμδῥων μὲν 
τονὰυὶτουύται, πείσει 4. ὄντω ἐϑὺ ἐσίω αϑιννἄγει δὰ ξανϑία» 

οὐλῥιοε Ραίσωμ. δὲ, χοριῦ Καὶ δ μιαμόδωρε. λα μθανετυ το φρωμκτα. 
σώωμᾶρ. ἕτου »ιϑύτοι.ἐ ὅϊϑε 

σισ' ὁμοῖαι ἱπέρασήϑιδδὸν Χοιόυ Ἷ ̓ συκα λω.σἑλιών. ἔπι πίια Χο πόθ ἀιμεῖὲ σευ : 

ἐκ σίγων ἰαμξιίεωρ Ῥιμέ Αὐάσησονοτνϑ' ὁδί μελὴ ξύμφων ἀνδλναμόσε Ἂ 
’ 

Ῥων. ἀκαποὶ ληϊω τὼν "εὰπὶ Καϊαλειφ ἡ ἡ μῚν δά ἐκοιξώσ" ἵνα παίσωμς μὲ 
ῴτέλᾳ κορωνὶσ' ἀβιόντων γε 
δ ὑποκριῆρ ἰμυβίβασινδ Πφ' ἧυρῦγιϑῥρι νὴ δ) αὐγὶ σὶρ τιϑῦ» (ἥκε

ιν 

ἴκβαλον πβωγαγ: Ἐκ τῷ Εκ ει βοίσοβμ ἐκνν ὑβσθμα τούρν ͵ ον . 

ἔουτόμου. φνυτέριον γα, ἔκβίβασομ οὐὐτοῦ πρὸς θε ὧν οὐνγίμ ἵνα. 

Κἀὐνρονα ἀξριν δἐϑτον Καὶ νωϑεκισώμεϑα τίῳ ἀνδόνα: 
σὶν δὶ βόες. Αλωσ. Φνταθι “ 

»" «“Πυαποτοίμιον. δ τῆς βο Ἑ». Αγ εἰσοχκ εἰ σρῶ!ιν, ταῦ τογᾷὶ ΩΝ ἡπρόκμη ! 
οννᾶγα σκιθιάζουσι. πον το κα ἕκραμμενκαὴ συ τὴν ἐπὶ διείενο "τοι σ᾽ ξέν οἱσ'᾽» 

λέ, ὀρεβιπε οἰενηρέγερν πφό ζῶ πολὺ τίμοι ὡτ καλὸν πούφν ϑηον . 
πομϑύησ πῇ ὁ ὕλη. αὐτοῦ ΠΑΝ 
δὲ αὐηέϑι. ἐν δ ειωνπρῳ: Ωοδι οἱ σαλονισ' δδλοκὸν ἕυ. ἔραν ̓ 99» 71, 

Ω ζυῦπολντίμν. ὑτωιριδ) οψ Εγὼ ὃ δγοι ὍῊΥ ἰζονμι αὖ αὐτὴν δέως;. 
“πρθσείσι- πων οκεμο νον ἔλα! τὸ νχυσὸν οὖς τσερ αὐ πον 

ΔἰιδορνιθορῚ ἐχν ὡςοἐεθον. ἢ 

(φΥ δὰσποιλόν. ἁμαλέων ς κα ἕνιλνν Ω] ὦ κακόδωμον ξυγλοσόβε λί αὐλλοι 
ἔχει 

λαφά αὐτίω. δγα μηρίζοιν Π4. ̓Αλλώςπερ ὠδν ν᾽ δὴ ̓ὠπολύψαντουμῆ, 

ὐαν, γάρ ἐνωαν ἀν μϑὴν Απὸ τὴσκεφαλὶς 5. λέμμαανκ (δ᾽ οὕτω Φιλέ » 
αν (χει ὲν χβυσῖν. ἅμα ἔπιϊω δ. Ρ4., ἀλϑῦ υ δὲ ΕΗ ἀλοιϑῇ τύχν 

μϑνὴ ποιϊειλόδειρον τῷ 

ὀρνέου. “οὐπρθὴ ὀνπλω ΚΟΜ ΜΑΤΊΟΝ. ΚΩ ΛΩΝ, Θ᾽ ̓ 

ἰεόσμ ̓φλύ τωίρασ. Ρ Ὑγχ᾿ Χο λη, ὦ ξ ουϑύ ὦ Φίλτοίτοι ὀρνέων, 
ἐξελίσκον ὑει . ἐσ’ ἐξυ 

ληγᾷ " κεφαλὴ ὡσ' οδε- 

λέ σις. Αἰ πυλέψαντα γθ αὐπυτοαφελόντου προσωπεῖον. «ὡς ἐνθυ μέλι ποὺ προστωσπῶον ὑιλ 

ϑον ὑλρυσοιτῇ τροπῆιὴ ἐχρνσοιηρθ δέον καὶ ὠπᾶν Φαγδν ε ἐμπε Φιλέιν: αἿ Φιλνὦ φουληλαρφλιάγαρά 

σεως τοντήίνομμαλπιον. κώλων ΤΩΣ » ἐσωνουρπήτων Ἷ ὧν ῥα. ἐγοθιαμθι κὸν ἱφϑημιμφίσ. ὸ ρ»»- 
μιόλι οΨ. πάγ' -ς᾿ '2.4 ἡ αὐ τισασείσικὰ γλυκώνάα. τω ὲ οἱν΄. 6΄. εἱφθνμιημί, Ὁ ε-: (ἡμιδλιονεπὶ πῷπίλ “πιὸ 

βού φον. ἄλυσεν δὲαριπυζαυμεσ' τὴ ὺ ϑήπτημα,ε ἡ Ὁ ὀρνισπφογγουεέρατοαιῷρονθ ἡ δ᾽ ἡ δάρρίωςβιόρ 

νβθ7.ὡσ' “Θ᾽ τίωἀνδύναδὲ δομϑλέγάμ. φυσι τερον. δέτινθορθ τιν μοῦσορ πὸ τομουσν 

(εξ ὀρνέου. Αλνώ 



ν ὉΡᾺ 

ὄρμι ϑιεσ᾽ ἦν 

3 ἥ Ῥαίτοῦ ξωώ, “μετῶν ἐμῶνε Ἶ ἑ ἷ [ Αὐλλώ μαλλιΖ 

: ξ : ἡ μῶ βόα» ἐκ ρέκουσε: «ὡσ' 
Ἐ- ΩΝ μων ξ ξιωροφ' οἰηδοΐ δι, ὅδ αὐλὸν γίρ φϑιγ- 

ἕξ. Η λϑθες ηλϑες,ὐφϑης ᾿ πρϑῤα ᾿ κ ἀξῆλθον 

᾿ Η δὼ φϑυ δι ἐμοὶ φῶου οἷ ὲ ἐλουσοι αὐλόν. "κρίν 

ΟΣ ἀλλ᾽ ὦ καλλιβόᾳικρίκου τ, ϑδι νὰ κόμη δὴ; ΟΡ ΤΩ 
ἅ ἷ ᾿ λαλοῦσε. κυοίωρὴ, 
ἤ Σ᾽ οὐ λὸν φϑέγμασιν ἀρενδισ᾽, ο πὸ τί ἰειϑάραν. 

Α͂ Ρ χοῦ τῶν εἐμαποέςων--- κρούφρ. πνλλακις 
Γ : ᾽ πρὸσ' αὐλορμλὲ 

ΡΑΡΑΒΑΣΙΣ ΣΤΙΧΩΝ,ΛΔΗ ΚΑὶ ΚΩΛΩΝ,1Δ'. ἀσεν λυ ΨῈ 
σεισ΄. 

ΧοιΑ “ δηφύοὶ αὐ ἀμαυρόδιοιφν: λλὼν γενεᾷ προσύμοιοι 
{- 

Ηοινοῖσ. ἐ ἐαρ)» 

ὦλι προ κνφεν αλοίσματοῦπγιλξεσας ιδἠδέα φῦλ ἀ μένην ον νῶι ὅπε εροσιν τῷ 

Αἥϊενες͵ ἐφημέρι οἱ" τρολοξοὶ β νι: "οἱ ἐέρεσ' ἐκελόμφροι " ἰωαν ἐικῖφαν 
Π ρόσύχῳτε Ὃν γοιζ Ῥὶς εἰϑανοίσζοις "αἷν ̓ποῖς αὐκνξοῦσ!"» κρρλ ἀρ νζ αν 

Τοῖς αὐϑερέοις.γο] σὶν οἰγῇ βγ Ῥισῖν ἀφϑέτοιμηδι μϑιοισιρ" μιϑ)σοὺν ὅτι το ἑωρι 

ἵν ̓αἰκύσοιν τιν παῖντο τὸς ὑμῶν ὀρθῶς, “περὶ τῶν μετεώρων, ἐγδε πελῆσι πὶ δηὸ 

Φύσιν οἰωνῶν »βσεσίν τίθε ὠνοτρταμῶντ ἐρέδυντι γάσετο γύσιοι,. 
Αγ δ Φύυσιν «ἢ 

Ει δότε ὀρθῶτ,προδύκῳ πῶρ ἐμῇ κλάφν εἴπητε Ῥλοιπβν. σα ροϊσωτἤωβαας 

Χαζος ἦν Ὁ νύξ ῥεβύετε μέλαν πρῶγν"ἡ πέρτοορο δύρυτο ἐκ εἰχων χ΄. λἠιδτθλλ 
ςς Τρ σδί οἶδ ῥ. 19) ὅρανὸν ἐμ ἐρίβσσόε ἐν ἀπε: Ιροσί κόληπτις͵ δὲ ὑσ' αμα,απιιςηϊικῦς 

Τίκτει πρώ γερομ ὑπινέμι δυγὺξ ἡμελανοήήερ' μοὐδρ: ῥευαι θῶ 
ὠψ. 

δε ὅ “πέΟ τεϑλο γόοις ὥροως͵ ἐρλαςῖν ἔρως ὁπεοϑεεμὸς ν᾿ 4 Ρ φΘ.. 

Αἰμαυροξιοι. ΜΈΝ 

᾿ Φ2 κὸ ἡμφόβιοι. 

Ν Φυλλον Δι πρρσθμινει μετέξαει ἀπὸϑρε τς πιο. θέα βου. ὥς ϑεὸὶ δὲ ἐσὺ μᾶροι πρόϑυτελ ἴξασι 

του αὐθρω ποιό, “ἀγα ῥόμαρείνορ. δα" Ὁ φύλων δρεὶ, ́τοιῆδε χρὶὲ αὐόϊρῶν. ΟἽ ἀλαο!. ὡσ' ρον ἧς 

83:7 δ. τὰ καθεμῷιμἀεδύ τεσ ᾿μὰπρουρώλϑροι δὲ πιὶμιέλλορ τεανεριοιδὲ, τὸ ταλαιοὶδν ἀῃροῦσιν ὡσηε 

θγανάλαιι. Φυσιν. καλώσ ὧπε εφύσι οἰωνῶν νυσιν δὲ ϑεῶν- Π φοδεκῳ ἡϑεμοῦ. ἈΜΕΤΟΝ “τὸ 

ἢ προδίκουκρὼ διμεῷ ἐλευ οὐκ ὁ ῥρϑῶσ΄. δὲ καλλίμανρς ἐν τοῖς ̓  ἡτορσι καταλέρφ: "σοιφφῶσ' γοῦρ 

᾿ τοντοισ' ιλόσιφ θ᾽. ᾿ Χανοσ (ὦ χρὶ γυξ. ταῦτα οὐκ αὐα γεκτῦον ἀπευθαύφν, πεθλ “τα λσιὸ 

Ν δουκὶ ᾿ πρίστινα ἄλλου τινθὶ »δοιαλόρν. Τίκτει ππρώτιρον ὁ ὑπνέμι ον. ὑπενεμιακαλᾷ- 

; "τὼ τὰ δία σωινουσίαισ' καὶ μίξεω ς καὶ πϑϑὴς Ὁ δὲοὐχ ως ἔτυλιν αὐ," προσέρῥιππαι ἀλλαάσαδὶ 

; Ξορίασ' Φλκατὼ “τουδὶ δγοσκούρουδ. (φασὶ γουὴ αὐτου  ὑβπεγονένα ο. ὅτι συϑΐμθες αὐγρὶς μᾶλλον 

αὐεμίδιον λε γάν,οὺ σλωτωμ οὐθερορτήτῳ ογόνεμον αὐεμί δηον τυγ χεῖνή. 

“να υνοοννς κα ρος 

“'ἀγ᾿. πᾷ. 

Ἢ 



Εἰκὼν αὐνεμώκι 

σι δίψος . "πιρ' 
“Τῷ αὐε μὲ ὠκῷ 

φυσ' συσφοζφείες 

ἐρικώσ. δοντοι τ 

χἱσδ δὶ ὑλησὺν 

“ἴἴ σ)σ΄. ὅτι ὡς 1: 

"1. φοῦ τῷ ἵγῳ 

ποσσαορνεα 

ξῳ «ἀτύπωςὴ ἃ 
πηϑοίψῳς -ῇ 

"δυιαλογᾳ ἰεε 

λέλτῶι. "Ἑσμὼ 

ἔρωτα. "λίπε! 

ἧσο. Καὶ ἬΝ 

ἐριίσι. σύ 
λὲς δὰ ικὸ 

ε ἐ ρασοὸσ', ὄρνι-- 

Ὑπὸ, δυγλοξῖς χω 

εἰφειϑεωτοῖσιν 

ῥω μλῥοισ. δδν 

μοσ ἡ ἐπεὶὰ σῖπ: 

ΤΗΝ γιοὺς 

ἣν ὀρνεονδεξιΣ 

πθὴ ἔρωπασ' 

φιίνω ται. : ᾿ἐγὼ 

᾿ϑνώσλϑωὶ ται 

“πη, Διὶ σι! (- 

Ποδλοὺσ δὲ [κα 

λους. “μετατίω 

νεότα ἡνα γικαν 

δ". 
Δοιςυφαϑουο. Ἵ 

Σ ̓ηίλδων νῶτ "ι ρὐτοινχευσοζνεἰκὼν δεαεμώκεοὶ ἌἬγαμεν, 

ὄνγεδὲ χά “ϊερδεντι μι εὶς μυλίφ, ΤᾺ ποέρτοβ' δρὸν, 

Εμε ὀῆισε ̓ λθοσνμετερονηὸ πρῶγῃ αὐήγοντιν ἑεφώσ» 

η ρόπιρδιῦ ὅκὃν εἰν ̓ ἀθανοίτων ΧΟ χ! ἐησωνι ΜΙ ἐενά πονῖα; 

Ξυμωμι ουρδιῴωνδὶς ὑσίβ ἐπί, ὙΠ ψετ ̓δρανδνιὠκεανότσε, 

Καὶ εἶ ποίν των τεθεῶν μα ρῶν γε ἀφθιτ. ὁδοὶ ἐπὶ 

Πολυ ̓ πρισβύπιϊοι ποέντων μακοίβ ἐμ δ ὡς ἐσμέν ἐρωΐ 

Π δ λόις δῷ λομσεθμεϑα » δι Τοῖσι ε 6 ρῶοὶ σειύεημεν ὃ 

Πολλδελκαλβἰηρμωμοκότ' πιῇ διε πρὸ τίρμασιν ὡρ΄ ᾿ 

διὰ τὸν ἰὼν τὴ ἡμιν πέραν, δϑεμήρι σειν αὐόρε ἐραφο,. . 
Θὰ ν ὀἐρτυλριδιάν δὲ φρρφνοίων ̓ὁδὲ χν ̓οὁδὲ περσιν ὐ δρ . 

Γάνταϑδὲ θυ δὴν ἀφ᾽ ἡμιῶν τὴ ὀρνίθων τὸ μέγασοι», 

" ρώτα κ ᾧ βας Φαήνομεν ἡμδς ἦ ἀροφριλφιμιῶνος ὅσω δϊ . 

Σ πεΐρᾷν μα μ᾽ ὅτων εἴ βάρος κρωζσσ᾽ ὁ ἐρτ' λιβών με ὦ. Εἴ, 

Καὶ πηδολὶ Ῥτεναυκλήρῳ Φ ραζᾳ κρεμιοίσοῳτι καθ" 

Εἰ τοῦδ δρύσῳ λλοῦμαν ὑφοαλ4μ γα, μὴ ρἰγῶν οἱνπτυδιώη. 

ἵκτ οὐν μῳτιὶ τοῦ το Φανὲς ἐσίρλοῶ ραν ἀπρφαίψει 5 

Ηνί κα πίκην ὥρα προβάτων γρῖο ἠθλνόν.ἐἰ Ἔ ταχιλι δῶν, 

τι γε" λλοίμοιν “τῷ λεῖν ἤδωῦθι λεϊδοίρ! δ ἐμ πρ1 ΧΩ 
Ἐσκέρδὶ ὑμῖν οἱ (μων. δελφ οἷ: δὼ οἰοὐνηνφόϊδος οἰηάγιων, 

Ἑλϑόντες Σ» πρῶι ἐπ δριφεᾷ ὕχω "ρὸὶ εἴπαντα Ῥύπεθϑε: 

Π Ιρόντ' ἐμηρϑέ α δηρὸν βιό δγρυ ΚΤησινυὺ ρὸν πέι, ι οὐ ορόρ.- 

ὁ βνεντι νομίζετε “το μ9᾽ σοι πέρ "περὶ ; μανγέϊδεακρίν4. 

Φήμογ ὑμὶν ὄρμις ἐσ2" “Π] αρμόμτο ορμιθα Ἰ οί λέτε: 

ον Λδμάκ αι ΒΑ ἔται ρῶν. ἀπομωμοκ ὅτισ δὲ ἀπταζα Λϑβουσ'. δὲ ἐμιύρι σον δὲ σιυνουσῖαι στόμ. 

Ο δὲ περσικὸν ϑρνεοῦ. πώ πολνπελῖ ἡ πριν τοῦ, ὅσ μόμοσ θασιλϑὺσ ὑχθύτο, ἐκαλθηρπβρσιϊκαοὺ ἸΝ ὦ οὐΐα 

ἐδίωσ' τὴς ὀρρισ- πῆρσικιδσ'. τινὲσ' δὲ τὸν ἀλ εἰ νόνα. οἱδὲ σὸν τα Π εῶτω μλδῶ ρας» ρὰ ταλσιόδον. 

Φρωζειϑοιισν δυ τ αὐ ἡ πρανεφωνὶμ ἐπσωίκ οὐ σοιισ' ὑψὀιεμίκψεφίων. «ψιαύσιακ εκ λαΓιήηρ' τ ἁ ἐρότον 

ὁτισῆμια φέρ δ . χεήμαγς ῶ ὁρίω. ΚΚαὐ πηδλίλιο , τῦτε “δ. Του» πραγ) ἡσιόδειον αὐτίκα - πιῤάλιον 
᾿ϑϑύ πὶ Ρκατπανοῦκαταθῶο. "ὦ πηδάλιον. δφὴσ ὑπὲ ῥ καπνοῦ ρεμιουσοοϑηω. Εἴ τιδδ ρέρα. ὀρέσ 

ξησ ὡξ ἰανν ̓πἰερινόμδμθ᾽, ἐνθρλ σα ὅτει “ρυδ αὐϑ ῥῶ «πεόνερ, ἴ ἰστιρθ’ αὖ μετα ποιϊτοιἐνττῇ; 
ἑλλων δῖ γξαροσφκίψε παι Ἰμωτινὸς. ὅτε κουρόδεται ποθ ρέμματωι “πικᾷν δὲ ποκξφν Λ εἰ Δέριομ. 
ϑἰορ!, " ἐφὐτελὲς ἐμούτιον ϑφινόν. σημείορστα δὲ ὁτιοῦ συσολι μὰ πρίκιϑεω. Ελϑόνεσ' γουὴ πρῶτον. 

μανήθυσοί (ϑροιὰ πρότον ἐμ ὃ "ὦ ὄρμε ομαύσεων ἅτως ἱω δὶ τὸὰϊ ργι χορῶτε: ὄρνιντε "ὐμίφετε: “πούντοι 
ὲ οἰωνοὺς, [καλοῦσι κοὺ πὶ μὲ ὄρνεα. Συμβο λὸν 



΄. ΣΝ δι: δὰ οἱ ᾿ 

4 ᾿ 

Ορμϑεσν 

τὐμβολ' δρὺ ων, ὃ δ ̓ϑεραίουτ ὀρ ᾿ἀγον ἐ
ρνινν πρ λας ὦ ὀρνινὴὶ ὲ ταῖσι 

'λ 
Αρ ̓ὕφανεξ" "μεῖς ὑμῖν ΤΩ μαντεῖοι ἀτλωῶν “ ν, Ὁ ἐποιουντασρῶ 

; τὰ ξιωαντῶντοι. ξυμι( ὁ σ 
Ην οὖν ἡμμιᾶσ' μ6Μι σῇ τεϑεοῦξ, Ε:. ἐϑ " ἀπανπισεςτι πρὸ 

ἔξετε χα μαϑε σι. “μούσοκαξ, ' σῊΜ "ναυτοσ: “τοῦ ποιὸ πτὸῖν 
Αὐυραις ὥραις; λειμῶνι ϑέρ4 15 δεμήτερι αὐἐκφτο ὡσν 

Φνσιφι λόχοροσ. 

Μεδί ῳ πνίγφκόκ ἕω ἐποδραύτει Θφα αν ργινὲ ἐπεὶ πολλά 

Καϑεδού μεθ᾽ σὔω σεμνιὺ δ μϑρονν Ἶ Ὁ 1 κιςθωϑοιμλντινασ' ὃ υ᾿ "δὴ ᾳ 

Ραρὸὶ τος νεφέλαϊς οὖσ πε οχῴξζίς. »" “ἥντωγ' 'καλόπδασ “λίγῳ 
ὑκαλοιωρὶ - 

Αλλὰ πὸ ρδ τὰς δῶσο δ ὑμῖν Ἀὐδικμμάρσιις ἄὐνρεῖς 
ΨΙν. ̓ έαταιγαίρτι Ὀθσσορὴ 

Αυτοῖς͵ πααεοί σχὼν. -παῤοὶν, ἦα συμβολή, Θλρω]ώμε 
Πλυθυνήφαν οὐδοωμονὶ αν.Β ἴδν εἰ μὴν ἡ ινεύτατα ἡλ νθ' πὶ ά ἀρρώφου. «ὦδεν ὅ-- 

Τα γορός: ̓αλί απίλαλατ᾽ ὄρν ἴϑων ὦ κὸν ψἴιτῇ ὠμὰ τισ αὐατοῖν 
᾿ σὰἀκήκοιδὲ ἐπέρουλέλον 

{1} πρέρίσορκ πηὸρ ὑ μῖε---- ͵ τεσ. βλέπειν ὕνοσ ἂν αὐν 

Υττ Κοϑϑιῶν μὐμωρδλμ χὰ ποῦνε 5.5.5 δέ (θη ὁ νοσῶν ἀναφῃ 

ΔΗ Καὶ ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ, ς'" σεδαμουυ ταν, Ὅλο 
Μϑεακοχμαία," Τό γιὸ 749 γι “ῖϑ. Εν ουν.εκϑεσίσ' πον μετ 

- ρου ἐκ κώλων ὁμοίορανα 

“πε σικῶν᾽ τσ, ὥν τὸ ῥδὲ ιδ΄ δίμετρα ἀἰιαιταιλνίωποι. τ ἐγ. ἀνῳ αριιεϊμ. βουσις.ὃ καὺ ταιπ 

ραπελϑυοον ὀνόμαζε το τιλϑυτοῦον ἐφθεμιημιρὲς ὑφ ̓δάρανγρα φοό. 

; ΝΜ τεσνὶ μούσεις. “δρτοχξιόϑου ἁβιῖν δ ἐ: μιοιολκ μα εἰσ’ μαντείαν. σ λλὰ τυ δ ὃ δρυΐ ων βϑισὶ 

πα Χφιιζννῦτ κοὺ ανέμιου σ' δ. κάμροῦς, προσημιαίνουσιν μεβιωδὲ “νῖπι συμμέτρῳ καύματι. 

᾿λόχι ἢ ως ἱαρ' (Σρρ ὀζαδ. μεφεληγιρέτησ γάρ: Ῥαίσων “πιρίσὶν. ἄμιϑι τοὶ ὅϑα. δν δὲ μιου λοι οἷ οΙ 

αὗοι ἐροῦσι. Ὁ δοκ οὖσι ὃν δον ἐππείνορθοοϑου, ἐκηύῃν ὄμφασιν Δυδωμονίασ ς ἐφ αῖνά. Γώλα 

ἐμοί τοὐτοῶ σῴη ἐνεῤἤϑοιμίᾳ δὲ τὰ ΤΡ αὶ ανφυσλειμορούντωνιὴ πείνταμ εκ τε βόν ων. 

ἄλλως ποϑηοτλ δὴ αποιννὼ τον ανοίρηαοῦν φνδρ. δυσεύρωτοι ἀγιθῶν ἄγέξομδρο ̓Κυπιανἐ ἐν 

ὑπλισμόνῳ γϑόμδμονδῃ αἰγοιϑῶν ἀσεὶ ρυκεβαιφήσετε. Μ ἧσοιλ ὃ Χραία ἐφφοφϑονῳδδαΐπι, κώλωρ 
ἰββδαφόρωνι Δά ἀσιιναρτήτων ις- ὧν ὁ πρῶ πενϑημι μές: ΠῪᾺΣ ἐφθημι μφὶσ τογἰπεδὺ ρίξαν 

᾿Ῥρω χιοτὺ γ “Ῥολαϊκ φὐῤιαιδεῖον. ὁ Ἔ Δ΄ ̓ἀσωάρτηην προσωσϑαιὶ καλόμῃ ἡπερὶοὔδρίγοντῇ γα 

βανσευτονεφελωρ πρνμασιι δε ἐὑμϑιῖῳλ ε΄ Ὡ ς. ̓δμολ Ὅρ).. ἡ “ὔκ ἐκαπνῳν " δϑυπέρο ἀρχὸ ΜᾺ 'ὡς 

ἀκδνοὰλὶ ἐκ [τῇ υ)λουμὶ ." ὦ “ὁμοὴ δ Ρ' "καλέω β ραλυκατοίλικν. κ ἢ αναποωςικὶ ̓ δίμεπγ' ἀκά 

“τώληκγνιδν Ο ον; ὸ θ΄ ἀσωνερ τον δ μοι τέϊς Ρ ἡθέσιΡ ! ὅμοιον. ὃ τά. ι χοριαιμιβινὶ δ'ικεφονάϊια 

'πώλικηρ,ἰκόαλελιν μὴ “χαθιαΐμβων. “τᾶ «. ὐξα συλλώβε. το ) δυτέρου πιρτασυλλοζε. ὁ δ 

"Φοχαῖκ' δε μείον ἀκουτώλικιτονον ἐκ ̓ δακτυλικὶ ἐφθαμιεμφίσ. ων εἰαμιξικὶ ἐφθαμινμιφίσ'. Ρ̓ 

εἰς" ὅμοιον Ὄθ' πρωτωπερθεμιμιφὶσ ἐ ἐκ δια λιλν μῶρε λοθιαμβου αὶ ἐαλϑρλσίλᾷ δι σλη ἐσώνενδνα ́ α 

δγΑ τίωλαντουηίδοσιν. ἐσὲ δὲ κοὐ ταῦ το πολνσμμά τοι. «Μοῦσοιν δ λο χμαϊαυτίων αὐ» λέ γ4. δέ δυ 

εἰ οσ' ὅτιόχος εκ ΥΡ μϑροιὲν τοῦσ' λό "ἰοῦ Φυρὸν ἐἰωθοισιν.ὃ 0 λθρς δὲ ἀπαυτονατιητοῦ. Μοῦσον λο 

χμαίαμέλοσ ὡς ὃ ὀρνιϑωριοἰκείως λοχ μούανμιοῦσοιν κιἀλοῦσι. διὰ μέσον τὴ  Φὶ φωνῆσ' μίμημα 

1 1 



μὲ ἀσιμί ἰσνυσι Ὃδβ “ἴδ 
οὐ ρωπείασ. ἄς δὲ δἶξις Ν 

οὕτωσ' . ε μοῦσα λοχιμαίαι, 

"πονκίλιν μεθ ἧς ἐκνόμους 

ἐφουσ' ἀναφαιίνω . 3ουθησ' 

) πε «ἥθόσουν τὰ τλῶςοι ἢ 
ὀρμέων βουϑεὶ φείρῷ “πῶ 

᾽ὶ νόμοσουπεϊμόμινθη ὁ δθε 

ὃσ' "οὶ ὀρφο;, νὴ Ἀδὸ ὀρνέων 

δὲ οὐ ὁρεσιν αἱ διατριβαί. 
σεμνᾷ δὲ ἐματρὶ ἡ ἐα.- 

ΠΣ ἀπὸ ἐ ἐμῶν “πϑιν 5 

μα τωνώσσπο μέλι Π αώπε 
Ὶ δδσμε;. 

Φρύνι χοσ' ὠμβροσίων ὃν 

ἱωὶ μέλοι [ωσ' ἐϑαὺ -- 
μαξύτο: δ δὲ ὁ ϑύογτο 

Φρύμιγον. «ὃ ἐδ ὅς οὕ γε 

Μνιμομόδᾳ, πολυφρά - 

σλμον ποῶσ' »πιητὴρ ἡδὺς 

ἐν τοῖς μέλεσιν. ὃ ἵπερθ, 

ϑρυκλίουσ πεῖς ὑπτκρι 

“τῆσ΄. Ῥίηρ,ῷ ρυυὺν γ0 δ᾽ δίκα" 

μιιθ΄ Ὡμίμρῃ τ ἡ ἘρΜυπα 

νστῦς ἂν φορμοφόροι τ λ 

λύβια ὑπραλλοβάμουποι 

ἡματα- τίταρτοσεγίβι ἃ 

θέων υὔδοσ' ὁ Ἀύθ.8 ο ΞΡ δὴν 

γήσοισ' τὸ τὶ σείμιον, τὸ εἰ 

ξυῦ Χχῷ προιρέμνθ- ἐπί 

σεΊρϑσοος δὲ τῇ τοδμονίια 
͵ τ τ 

“οι λνσει. τι ὧν ἂν τοῖςβα 

προλοισ. ἑκανῶσ' ὀρμίωᾳ, 

Ῥοικίλννμεν ἐφἐγὼ ᾿ς, γωδο να δ᾽ Α 

δα, ὧν 

Ναύπορσι κορὺ φολείειρὴ ὀράκιᾳν εὐ ἃ 
Τισ γ90 Τι6 πιο τίτξ: εὐρλι υὐδι Η 

Διξμῆς γόνος ἕξ ονϑῆσ᾽ μελέων, Ἐνπῖ ΣΙΣ ΕΙ 

τόμος μελίας ἐκ) Φυλλοικῦμου θην 

Τιὸ τιὸ τιὸ γιό. ν ἐξτὸ (15 ΣΝ 

Πανὶ νόμους ἱεροὺς αὐειφαίνω ον 

Σεμμᾷτιυμητρὶ λορόματ᾽ ὀρείρ 60 

Το Τῦ Τὸ τὸ τοτο το τοτο ποτὶ γξ. Ὁ 
ἔνϑεν ὦσπιρ ἡμέλιῆα 
Φριώ λα εἰμρροσίων , δ 

Μελέωρ ἀπεβόσίυτο Καρητὸρ ΡΣ 

Φέρων γλυκεῖαν ῳδὴν 

Τιο 0 γχ,6 τὶγξ - 

ἘΠΙΡ̓ΗΜΑΣΤΊΧΩΝ μ΄. ἡ. 

ΧΟ μετ ̓ δρυίϑων Ὡς ὑμῶν ω ὐ ϑέα τοῦ δούλοτοι!. 

Διααλέκή υἱῶν ὁἐδέωσ' Τολονπὸν οὺς ἡμῶσ Ἰχώ- 
ὄνα δύ: χὰ ἐγθά᾽ αὐρφὰ τῷ νόμῳ κραϊσρῶνα, 

Ταῦτα "πποῖντ 58) ποὶρ ἑαῖν ̓Ῥῖσιν δον! δι, καλα 
Εν ἐνθαδὶ ὅν αὐγρὸν Ὃν ἡρῦς ἢ υὐήήφν νόμῳ 
Ὑῦτ ἐκεῖνο καλὸμ “παρ ἡμῖν γδυἄντισ τῷ πρὶ ἢ 

ῃ τ ροτραμων ε ἕπῃ ποτοξ ΕΣ “ρε αλιιςτρόμέλε, 
Εἰδὲ τυ γλῖν “συ μῶν εἴρκ τσό Τῆς ἔπη ὁ6᾽, 

μᾷψν. Εἰ μεπθρμίϑων. Εἰ μεβρνίϑωρ τίς δε γᾷ , ὀούλετοι ἡδέως ν᾽; λοναῦῦν ὡσ' ἡμᾶσ' ἰλϑέ "Τῶν 

Δ ιαππλ κφὶ " διατανικ λλφν" Ἢ , δ αὐγάν. 
δν ἀλλὰ ὺ 90». 

Ὑωνόμῳνόμον οὗ οὐ ἡ ποίντουὸν γγραμέϑῥον Φ»- 

ΑἹ ρε πληβοι ὀμώ λει. τοληϊε τρονὶ ὕασλον ἀμιτίριον. " ὁ μετα οροιν 

εἰππὸ ἘΝ ἀλεκτρυόνων. μιά οθναιὶ γα ἔχουσι γ αι μὶ ἐν δ᾽σ' μιαύχοντοι. ἀὴμεσ κώτραλί- 

τ μδρ δ δρνίϑωρ,ὐκῶνοι πλικ ραν σλλίοτρα, δεώσι ἔμβολα χαλκᾷ, τὰ ἐμβαλλόμϑρα. τοῖσ 
πολι τροισ' δ᾽ ἀλεκ τρνόνωμ: 

Αῆκ 



ἘΉΓΟΟΝ Υ 

χαρβο δδ τα ̓παρὺ μῖ “ γριῖεὶ "λος κικλήσετο, Δ αγὰσιὸ ἀπ αχισ' ἤβκα- τ' 

Εἰ δὲ βανθτὶς ὦ ὧν ̓φρυύξμνδὲν ὑῆοι ασινϑέέρτ, Ἁ ἰεπύσαι ἡραιλρν 

Φρεήλος ὄργις θῶ δὺς ὑσίι, Ῥύωρλήμονοι ἡδύν» Σ΄ δινδιρα οὗ τοσ κωμῳ δᾷ" 

Ἑ δὲ διοῦ λος 7 δι κα ἐρ,οὔφησερ ἐξηικεσήδες, τ ποαιῶς βαβξαροσ ὦ φρύξ, 

Φυσάτω πο πσαόυε- πορὸμῖν; Φ φανῦἠ)φραν : ἐπ δὲ Ὁ ὀφιλήμωμ. 

ἐξνκεείδισ: ""Δλαλοῦ πρού 
Εἰδ' ὑπησίου προ δυο αν οἱ πέμεοις χρσ' σύλαξ, σρλϑρ ότι ξἐψοσ οὗ ποσ' » 
Βούλε τονε ρφξγίϑω τοῦπῇ ςνεδή τορ: λάχοῦ δὲὴ ππιρὰ γἷακλ 
ὡσηρξλμῖν οὐδὲν δναὐγρόν ὅξιν ἐκπερόνκὶ σρί.  ὀὀδοισκωμῳθειται. νῷ δὲ 

καρ. Φυσέτω πίπτουν. 

Φυφρόνιὸς Φησι -πεύπατυν 

ὀρνεόντι ὅντα. ἀρὰ ἢ ὅγε 

μια οὗ ἡποῖῃῳ ὅτι ὦ "αὐαξάςτισ πρὸ ὑμᾶσ πρίν ποῖ σπυσ' ἸΝ ἀν» δειεντνο Φράφρασ. ὃ ζῶ; 

συγγενξσ'. . Ἷ νυ δμεμοιὡς ἔσο, ὀφόλοισι τοὺς ἰδ ους "πὶ σανὶς ἐαιδεικ νυ. ἴτε ραξ!» 
οισ' αὔωϑερ ὄντουσ. καλλίμαλοσι οὐίι. εὐαγράφῳ ὸν “ποίταυγ. τοῦτ δ μϑραΐθι τῆσ' φυλῖσ' ἰφρα 

τορία οὕφτινας Τρ! τὺν λέγοι Ε ἰδ πισῖου προδούγα! οὐδὲν σακφὲσ ἐλρίϑρν τὶς ὁπαισίου. οὗτε περὶ 
εβὶ προδοσίας. ὅτι δὲ» δδ' λίαν πόνη ρῶν ὕξι, δῳλοὶ νι ραπῆνοσ' ἐνλείροσι πυλαίαισ Ν ὑρμισ. «ὔα δάντι 

συμπεπραλὼς “ἱσ ἑρμοίι ὀσισίαισ ὁπισίου. Ἂ πινεσ᾽ ὡσ' Φιλύχοροσ' φυσιν, ἐπὶ γαβρίου ῥαναϊῷ : 

τι πε σεν Σ τὼ ὀνόμαίᾳ αὐτῶν ἐφηλ Πθύϑησαιν: τοὺ συ! κτείναντι κατανρα, ἐκηρύχθη 

πάλαντεν. ἄλλος: 

Οἱ μὰ, τὸν “πἰσίαν ὠὰ μὴ ἑρμοκοπισῶν ὀγοίμ οἱ ὸν ἡδν αὐτοῦ. ἐτη βού» δὲ οὔτοι ὕπεσ' αν Ἃ δῖον 

τὴς περιίεοπῆς σιμδοβίαν. (εἰ δὲν ν φησιν δὴδς δώτοῦ "Το πσῖου ὅμοιοσ βούλεται ὄναι τρσρν δου 

δὼ πὶέρδγϑ-ποινοῦ ργο. κ  ραυτίνοσ' χεήροσι. δι πρῶτον ἀῶ ποι ρὰ Ραυγι (κῶν ἀππὶ γω, τῷ ἴα μνωφῖς 

λα αὐκειδῇ, αισίαν. ἀσῴνωνα. δι ετριφν: Τοῦ “πιο τρὸσ' νεθπιον. ὡσ' τοὺ τῷ “πῦρ ὺσ' αὐτον,τοι 

οὐττον δε Τοσ' ,ἀπνδραῦαι ἀπὸ τῆσ' “τῷ ποτρὸι πνουργίας: , 

, Αὐλωρ" , 

δδαίμνξύγνεν “σπανοῦ "ρην ὃ περ ἐξαπιιῖᾷ « τοὺσ ϑάρθύοντους αὖτο. ὁ οὖ Φισι κοὐ ὃ ὑὸς αὐτοῦ ποι) 

οὕτοσ' βούλεται γβούόϑεω, “πε ερδιῇ ἡρῖϑω ὁμοῖος Ὥρδι ποῖ. Ἐκ πϑ δι ἴσαι δὰ Ὺ περδίια αὐπὸν πὶ 
νέιϑαω. ᾿ὄρητοι δὲ ἀπὸ “τὸ τοὺς πίρῶκασ κατωλαμβαφομδῥουσ' ὑσποῖ ἐγ ρώπων, μια μάοϑς »»""- 

“ἰὐτὴν σαντηρίαν. Ἀαμβαϑοψτις γωὺ καίρφη γἷς “ρ σὶν, ὑπ] τους ἑωυγὺσ' Ω οὐσι κρὼ οὕτωσ' ὡδλ 

μα λύουσι κὴ ἐμκλίνουσι. Εἰ σ' ὁ αὐ». αὐπὶ “τῶ φυγῶμ. διαβάλλει δὲ ὥςκα πεγνωσμιένον. κοὰ 

φυγῆζυμι οϑοντοὺ. οἱ δὲ πέρδιίκεσ πιινοῦ ργοι᾽ ὀν΄γίσ'  ϑυχιρῶσ' δγλδερείσκι ουσι τοὺσ' ϑηρθυτοΐσ. πιλ 

αίωισ νη] ἐσ Ἄρόμϑροι, τοὺ ἐσαιραλλοντεσ' ἑωυτο σ' κάρφι. εΦαοὶν οὖ ὅτι κϑὺ τι ρὲ μὴν γοὸμι 

νοσ', δωΐαται πίλιν φίγᾳρ. Αλλωσ. 

Ἑμδν γυὐσνεοοτοῦσ. ὁ πέρδυξ, ἐσ (μὰ τι νομίω ἐπὲὶν αὕδρωπον Ἰσιρσυρῖζω οἱ δὲ ΩΙ ἰουσ' ἑαυτοὺσ' 
“ϑᾶσιν, ὁσ μὴ δὲ γελαφῶντω τινὰ ἐπαιγψῶνο. ἔμτοι δλ!γὸν προε λϑόμτος “τῷ αὐοβρὸς, “παλιν συρῖ 

ζωὸ “πὸτέρ. οἱ δὲ “φἔππαντωι “νὴ ομὦ ὅζι 2 ἐκ ἰδ ίσου.. 

Εἰ» ὁ αὐτὸ. διδυμοι ἔν το περὶ δγεφϑορήασ' λέξεωσ, οὕτωσ. ἐπὰν ἴσῳ ὧν ϑηρόυτίω " ὁ πέρόν, πρὸ 

κυλινλᾶτω αὐτὸν ἐππιασο μᾶμν πρὸ’ ἑαυπὶν. ὡς δ ἤνεταὶ “περὶ ἀγρέῦσνοα αὐτὴν, οἱ γεθοσοὶ φῦ 

γϑυσιν, τα κρὰ αὐτὴ ἡ δυκορᾶσω, ὕσεροῃ αὐνηοὺσ' συνάγει. 



ΡΤ Ὕυ ρΠΠΠ Ύ 

Αρισοφαύους.": ᾿, 

Τοαλλν ὁ πρὶ )αῤίορο. ΑΝΤΩΔΗ͂ Καὶ ΑΝΤΙΣΊΡΟΘΗ. ἀπέρεγ. τ 
φὶόμοίαικαιξίκα σὸν β, τῇ Χο 

ΞρΦΊ κο αὐτιρροφῇ. ἐππὶ 

;ῳ' πλᾷ οὗ σιυυνηϑάς δ δὲ 

-σλώῶ. 

ἹΚ ρίϊωεονττεσ. ̓ γρῶτεσ. δὰ ΦᾺ 

ὙἊ» ΑΙ φύγων, κινισεωσ' "-- 
. ΜΌΝΑ τὸν ἀπθῆλωνα. 

Ραρίβρον. “ποτοῦ μὸν ϑάκες 

“οὶ ῥδυματα ἐλότο ἐκ βὸ 

δόπες τ ἐϑρανίι “κοῦ ρους: 

Νήμεμμος οὔδθρε" δον “πὸ φλ 

ϑιαιρίας ληζισι ἀνμάτων 

ἐβϑετο. τῶ γοῦν ἀέροσ' Ὕ 

οϑφνοῦ" ἐν τοσ' χοὶ ἡ ϑιίλασϑ 

στο σύχρσεν. 5 

᾿ νακτισ τοὺσ ϑεούσ'. ὥὄθον 

δι αὐάϊογοραι τοὶ ἱερὰ 

Οὐδρ᾽ ἐσθ μομον. Ρ̓ αὐτεπίρ 

ὥρμα ὕμιν Ὅκ) ἐπι ρ ῥῥεμᾳ 

τρεαν ζεῖι τελᾷ δ) τολῖ ἔζῳ 
νυνδυλῦρι. 

κρῶμι ὄντων τούτων. ἔφ χ 

μιᾶς, εἰ ὺ ϑέα το. 

Εἶπε προκλόδισ'. δυιδι μϑὴ 

προϊωλείδῃς, “πολιτικὸς ὧσ 

νι! (Δ λόμοσ. ἀλλωσ' κα 

“πε “μονῶν : ϑρομάτων. 

διὺ καὶ χεσάσ' ἐλύγω»: 4: 

δι σεὴ σβωτίδλισεν ἃ ἀσπε ποῦ 

᾿Π σησεν . 

Ἐνρουλιουτικῳ. οὕρς τύπποσ' 

“Τοῦ ϑεφο. δ αν μϑῥοσ' τοῖς 

βυλθυτοῦς ὡσ' οι ὁ τοῖς «ΦΗ 
(οισ’ οἰφηβικὸς ποι ρὐμῶρ 
ΨΩ 

δὲ ἀπὸ αὐτῇ Το ϑιάξου- 

“Ἰοιουύσε κύκνοι, δ εκο τῷ Ὁ τὸ 

Τιο ΤΙ Τ|0 Ὑ|0 τὶτῇ κΧ ἱϑοὺ ϑολξϑδ 

Συ ΙΜῊΕ ἐ βοὴ, ὁμοῦ ὙᾺ θοδ ἐξ ὦ 
Γ᾿ γχεροισι κρίκοντες, ἴα δὴν οἰσπύλω 

Τιο 7,297,» ΤΙο σίγξ: 

ὄχιω ἐφεζόμενοι πορ ἴδ ῥοὺ ποτα μιόμν 

Τι 6 γιὸ τιδ “τιδν. 
Διοΐδ' αὐϑέριον νεφοσὴ ἦλϑε ΚΣ 

Π τῆξε δ ποικί λατπὶ Φύλα ϑδρῶν,. 

Κύμα. τότ᾽ ἔσβεσε γήνγεμοσοϑερη 

Το το τὸ Το ΤῸ το τὸ γῇ ποτὶ γξ. 
Πάρδις σειετύπτησ᾽ ὅλυ μτοδ: 

ἑ, λε δὲ ϑαμόοσ αὔκιατας 

λυ μεπλεΐδες δὲ μέλοσ χίρὶ τὶς 

Μ οὗσνιτ᾽ζπώλολυξ σῷ 
“«Ξ-Τι|0 7726 ΤΊ9 τίγξ-- . 

ὑζορόμσι τῆ φαγωισῶν. ὦ ὡς μα΄ ΑΝΤΕΠΙΡΗΜΑ ΣΤΊΧΩΝ αφ, 

Χοισυδὲρε ἐσ ̓ἀμᾷρ ὁμ, οὐδ᾽ ὑδομὰ Φῦστι ἀϊερά ἌΔῸΝ 
ΑὐΤλ ὑμῶν ῬῊ ϑιατῶν ἐὐτις ἦν ὑπαή ἐρός 
Εἰτα πετνῶν,ἷτ ̓λορόισν δα γρωγωσῶ ̓ ̓ λθε τόν 

Ἐκ πυτόρϑρος αἣ ̓οὐγ, βοίσησω ἐλθὼν ὀικαδὸ ᾿ 

Κάτ' αὐ ἐμ"σλειϑεὶς εἐΦ᾽ ὰ ζ ὐ51: οὐϊκου τυ περ Ὁ. 

ἔτι ποβοιλέδοσ. τὶ σ' ὑμῶν τυχανᾷ χεδηπιών, 
ὦυκ αὖ ἐξί δεσεμεσ᾽ 'θοιμι αἰ χιονκἀλλ᾽ αὐνεππποντο.. 
Κῴ» λσῶν κᾷνα πνλίσαι,οὗδιν οὦκικ τίπτε Ὀο 

Εἰ τύμοι " χυσων" τίου μῶν δθηνιδς τις πυγχάνᾳ, 
Καὶ ̓ βᾷ Ἣμ αὔρα τῆς γυνονὸς βουλευτικῷ, 

Ουγεαν, πρίλιν ποῤύ μῶν ἥ]ερυτέσοι! αὐ ἐ “Π] ΚΎ» 

, Εἰ ταριρίέοις͵ ἐκέϊϑεν οὖ )ς αὗκαϑε ζετο, 

Αἰ πόή] ς ρϑνγενεϑχ, παρ τς ὅν ἀξ "ὃν, 



ὸ 6 ,ϑεσ». 

Ω: Διρυφήςγε πυτινοῖα μόνο ἔ ἔχων ει ἐρῶ, 
᾿ Ηρέϑυ φυ "λαρλοσ' εἰν ἵππτερλος' εἶτ ̓ἐξοὐδειὸς 

᾿ς Μειδὰ ἰπράηφκαεν νωἱ ὶ ἔσϑὸν ἱπππαελυκ δυῶν 

πόταυῃ “τοιοῦ τι μὲ Σ δ ̓ς Ὁ δ αϑϑπρῶγματσω 

Τελοιὸ τέρομς οὐϊςεβσομ οὐδετχώποτε 

Ἐπὶ τ γελᾷσιτ' 4 ἐπὶ “τοῖ οὶ σοῖς οὐ κυ οἷς» 
ὁιϑ᾽ ᾧ μάλις' ἐοικασἐά]ερω ρδμος' 

Ἐς τέλφαν χινὶ συήΐε γραμιμίνω ν᾽ 
ΕυΣὺ κοψί ΧΦ» σή ἄθλου ἰποτι πιλιμ ῳ- 

ΠφΤαυτὶ ῥδῳ ῥκοίσμεϑο κα τοὶ “στὸν  αὐφῷ 'λονῦ 

Ταλ οὐχ ὑπ᾿ ἄλλων ὠλλὰ τοῖς αὖ τῶν ἥΠεροῖς: 
Ενάγε δὲ, τὶ ἈΝ "δρᾶν Πφιπρῶτον ὁ ομόμια τὸ ἼρΡλεί- 

᾿ς Θέϑα, τὲ μέγα καὶ κλήνόνε τοι το σ' ϑηύϊς 

Θύσινειμε το ῬΟΎ- ἕηριταῦ χω κἀμοὶ συνυδοκ εἶ» 

λα προς "τ΄ 
Ἶ 4 

ὡς διυξέφιην εὐφρόνιος τὼ 

περὶ ; Ὧρ Ῥαλόλῳ τσ πυ 
τίνες κ ριμὰ λϑμα αἱ ων: 

πίρια, ἐκατέρωθον “] -ρὰ 

ἀκαλδοῦς, οὔτι ὅτις πυτίβ 
ἔσκεν: ἀμαῤτυρα. δάμ 

φότερα. τινὲς ὡς πίνϊα ὀρ 

ἔϑοι διὰ αὐνσείεριρον. ὡσ 

σὲ ὑφ. μηδενῚ ἐλῶν ἄλλο. 

Ν α αίϑου πύδασ, ὦ " ι χυβασ' ἐμ 

φαλούς. ὅτι δὲ ἰῷ νεόπσλου 

“τυσ' οὗτοσ' »οὐεφαίνετο Δ 

εὐ τοῖσ' ὑρῶσι. ̓  ἀν Τρ δῖ 

τρι φοῦς βαπίζισια ἐμὴ ῳ 

ὀρωνέίᾳ. νὴ Ζοεντα χοῦ ἀρ 

πε μὰ πονερὸς. “πλάττων 
δὲ εὐ ἑορτοῦς, ῶ ἔομον, » ὃν 

μοινόμενορ. Ἂν κρῖνται Ἂ 

ὸν μόγις ἀή ὑεόν. 

Εἰ αύτο. οὗ τος θάλλινα γιὲ 

ὧν ἀγγέια, ἐπσλότησε δ. ἐπ 

ΟῚ χρσεῶ ὠφυλαίρχεεν. 

Εἰπᾷς ἐδιὸ μιγίλα πραῇ ἀνὰ ́-το Σ γραφίντω ἐκ μν μιϑύνων μἠρῴλου. λέγει: " ὅτι "δ ἮΝ ἰ γισ' ὃρ 

νι γγονε κὺ οὅ "χὸ ὁ τυχὸν. ἱππαλεὶ νυν. ὀουλφυτής. ὁ οὰὶ ἀλικθνον «Ἐς ὀργισι τιμικόπεροσν 

Ἴαυὴ τοιαυτι. “κορωνὶσ ὀσιὸντων αὖϑισ' ἿἝ ὑποκριτῶμ. οἱ δὲ εἵ “οι ἰαμξικὸὶ τρί μεθοι ἀκαταΐλι 

τοι,» . με τὸ δὲ ἦν "δ᾽ σίχον, ἀῶλ ὃν ἰαμιξ, κὸν μονόμεον «κατα λιίενοἐ αὶ ρ τίλάκορω - 
νἱσ. σξλλθον δὲ οἱ δύο ἐπὶ ἐρωμϑβοι. νὴ ̓ἀλίλων χα ϑυίφοντεσ τὸ λόμαπτι. 

᾿. ὥκνηῖώ «ροῖς, Ρ ἢ 7 τῶν τὼ μϑὲ καλζωταὶ “7 λα. τα Ν δὲ, “ππτεριί.τοὶ δὲ, ὡκν ἐρα. Εἰς δυπίλειαν. 

δυχελωσ' γγρμμὶνῳ χινί. 

Ἀσυπτιλιόνω. ,ἀποκκείεομεμένῳ, δύοδὲ, ὄῤι κουράσ. σκάφιον κὼ κλπ ὁ μϑὺ οὖ σκάφιον, 
9 ὦ γερὴ Α μῦνασ' ὁ πρόμετώπον "αεϊκοσμῆοϑι. Τ αυτὶ δὼ Ἢ ἐκάσμεϑοι. δγεσιιεμμεϑει. 

Κατὰ ὴν οὐγώλον. ἐκῶνοσ ̓γοὺ λιδυςηκίω αὐτί καλῶ, στοῦ ροιμῖαν. ὧσ' δὲ ἴι μνθων ἣν λιβν» - 

σικῶρ λόπσ. πλιλότ' ἀφάκτῳ ποξιϊιῳ ὴν αὐτὸν, ὄσπέιν ἰδόντα μηλανίω π ς ρώματος, τὸς 
δου χὺ παῖ λλων. ἀλλὰ τοῖς αὐτῶν “1 Γερρῖσ' ἀλι σκόμεϑιι. πεπρίνκε πο ὃ οἰφύλος ἀετὸν τον 

νύρϑρον, κοὴ λέγοντω, ταῦτ. ἐπειδὰ ἃ δὲ } βίλο ἐπε ἐρω ρον κὸ ἐμυπεστοορ ῥϑμον αὐ τῳ". κοὺ ἢ 

μᾶς οὔ ΜΝ, ου ὑχαππῶδλον “πεχομδν ταῦπι, ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν σνὧμι. 

Τὸς αὖ αὐτῶν “7 «ρόϊς. ὅλοι νηρὐοέκ μινρμιϑδένων αἰύλου. Ρ δὲ οὐ χ᾽ πθλλων ἀλλὰ τοσ αὑτῶν “7: 

όκι ἁλισικόμνϑα. αὐὶ τῷ ἑαυγῆσ' τοῦτοι πεποιμίια Ιϑν. 

ΝΣ γ μι δὰ τ χρὴ δρᾷν.ὁ ὦπισιν ὅλον ὦ. ον ὧν [οἱσ' δὲ ΟΥ ἀπ τοῦτο, Ἶ αοπὸ. Μέχι. “πωραδυξορὶ δκ 

ἀνόμαςουπὸ τί: Τῆς ϑεδισ'. “πῆς ὄρνισι δηλονότι. 



κυ Α͂ΝΝ Ἢ 

Οὐδ αν ἡ χεμϑάναν. δἰ δυμὲς φι ΠΕΣ Ὁ τί "μῖ υ οὐνδμ ̓ξ συ ἠλει. 
σιν »οὐλάμαστερτον κ ᾧ γα"σκά Β οὔλειϑε! μὲ μέχε πνόσυνθκα τ μα ΝῊ 
μὴν, οὕτω μισῶ τίω. σσείρ 

ταν χαιμιθύνν δ, τωπεινὴ Σ΄ σόρτην ὄνο μακαλῶμεν αν πίω μεν ἐῤράκλ 

κλίνμνδθο ω ὄνομα ἔλα Σ δὰ ἐρτέ αὐ) βείμην ἐγὼ τῇ ̓ᾷόλει,. 

Φεν Εἰσὶ αὖ. οὐσίαν υδ᾽ αὔχεεμιέυνην πτίμνγεκειθί αν ἔχων. 
τίὼ χρκϑύνίω ὀψομμοίσονμι 

ασιἰρτέω, θγικφοίασ᾽ ἔλθ πφ Τί δὴ βμομοῖντῇ ϑασόμεϑ' ἕ». φ
ταϑενὶ Ὡ 

ΜΙ, νὴ μὰ ἀσαρτίον δεήσαε ἘΊΡ᾽ ἐκῷ νεφελῶν ΟΝ μετιώρωμ γυθίων. τῷ 

μο αὐηῇ᾽ οὐσεϊναιεὰ δέγατ ΠΕ. Χαῦνόμ τι στόν βού λει ϑεφε λοκοίζεεν παρε Σ 
μϑύνη οὐτελήσ' ἔζιν.κὶ δὲ κ ἼῸΘῸ «4 

θία, ὅϑυὺσ' ζωνισιὶ ἐι οχοινίων ΒΡ. ἰούϊοι οὐ καλὸν γ᾽ τεχυῶσ' τὰ μὲ Γ ̓ ὥρες Ἴζνομ
α" 

ποέρεοικς ἐμαύσι," δὲ σμ Αφ ον οἷ τη νεφε λοκοκκυέα. 

σιποὶρ[ελίνασι ἸΝεφελο ἵμαῶ τάϑεα γγύουσ' τὸ “τολλἀχχάμα το 
Ν 

κοκκυδαν. παρὰ πσ'νε- Τα τοῦ χέμουτ οἴ πσμτοιρ ἐμὲ Αὥρορ ἐϑῥὰ ἤ 

Φίλασ Φ μὸν! κύκκ υγὰ" Ἔρι 

δὲ ὀλόρμίου. Χαϊνομδὲ αν Τοφλί ὙΠ “πεδέομ εἶ; ν ̓οἰϑύοὶ ποὺς γογννέις. 

τὴ το τολατὸ ἃ μέχεινηὶ Αλαζομμό δροι, κήϑιῦ περοικὸν στιν 
γουὴ χαῦνα εἰς τσλάῃγς ἀ- ἕ»: Λιαερὸρ ὃ χεῦμα τῆσ πόλεωσυτίς δου ϑεὸς 

τπαλούτοι Ρολεοῦλος ἐσρορυπῷ,βανοὗ μδργὸρ πέδλον- ἵγα κοὴ τοὶ ϑεαιγλύουσ'. προς 

βῆκοῃ ὅτι πένεσ' οὔ ἔλεος Πει ΤΙ δύοὐις ἰϑημοῦ χρξω μδρπτολι οἶδα: 

ὴ αὐλὸν “τλύσιον. ἐσ) ἀλοι ἐν Καὶ φῶς αἱ τ ύοιτὶ αὐ σοῖο Τοσ' πὴλισε᾿ 

ὅνο ἈΘΟΝ μϑὸ ὅτ ὄφτυ ϑεδσ' γωϑ)ειγϑνῆκα, παροσλί αν 
αἰμχυσ' ὁμήρου γράψασ ἵπερθ» ἡ, Ἐσώκὶ ἐλευσκλειϑέμι δὲ κερ κι φα ὁ ἐπαὶ ὁ μαλακίᾳ σκωπῇ ὃς 

π Εἰς Ῥ αὐτὸ. λέῃ 

«τοῦ ὅτι μεγολέμπορδσ τις 

φβούλετο ἐμαῖ: περαῖ ἐπεισ ἀλαζών. ψθολίασλουτος: ἰκαλῶῃ δὲ καπνὸς ὅπη πολλὲ ὑπυροὐμὸ οὐ 

δὲμ ἑπέλφ, “ὕπολισ φφϑέμοις» Ὑάποράνε πὶ ἀπποίνιτα. οὔ τοσ' πένης οθρυηΐ ὄμηε. αὐτὸς “αἰπλοὶ ᾿ 

Ἴω διλύμυν ἑαυτὸν “σλέσιον. ἰῷ λαῤλάνηι σελ ἱλεὴ ἣ ἐκμέτα φορᾶσ τοὺς τοιούτου, σελλήσ. εὖ" Ὃ 

ἀλαζο νϑύεοϑς, δὲ σεδλιξᾳν. εν φλέγρας πεδίον. εξωνωῦ ὑπκουσέον νὸν " ἡ δγασκζφνπικὸν συ“ 

δεσμιὸν. βέλτιον ζνσι “πσενφν τὸ χρὐμᾶπα τούτωμ Ὁ νεφελοκοκαυᾳ ἀποκέθοϑε, ,"» ὡς φλέ 

γρι: πιδιον: δαβαλλει: , αὐτὸ ὡς καπκᾶρο πετσλαισμένον ὑαννδ ποιητῶν. εἴριὴ ἡ ᾧλ ϑράκια “πεδὲ 

ὁν. δδυμος δέ Φυσι, διὰ πἀὶ ὁμοιότιντοι τ ὀνομάτων [ον φλεγρασιν τῆς μεῴελοι ὀκκυῆασ, 

Κι ἀούπι ρμκόντισομ: δέον [ι ατεπολέμησσιν φησὶ τοῖσδ ̓ἀλαζονοίμασιν ὑπερεβαλον: αὐτονσ. Ἴῳ, 

ξανοῦ μϑρ τὴ τὸν πίπσλομ. τῇ ἀϑινᾷ πολιδι οὔσῃ, πέσσλὸσ ἐήνετο πρμποικιλος: ὃν αἰνφε ρὸν ο’ 

-ῇ πομπῆι ὰ Ἢ ἀϑεναίωμ. Τὶ οὐκ. ἀϑηγαζαν. ὅτι τω ϑεὺν οὕτως ἰλεώρ ἀϑανοίίαν: δ δα τί πὐλὲ 

τι, οὐκ. ἀθανμίαν, φονγόντες τίω ὁμωμυμεαῖι ἀλλά τή. φαίνον “τοῦ ἀϑῴηρι κοὶ ἰὼ “πολῖτιν ἀϑη 

μαίὰν. λέγοντες “πον ταλού. Καὶ πῶς αὖ ἵπι ἡβνοιτον. ἐαὺ τίω ϑηναῦ σήσω ϑρ “συλιξλον γαῖ 

(«αν οὐ σοίν. 
“- ’ 

ες 



Ορμιϑεσ». 

πο τίςδ αὶ καϑεξφτῆσ'. πελεωσ' ΠῚ πολαρψηο
ῦν Ἵν πόλεως ὃ πελαργικῦν, 

ἔν ὄρνισ ἐφ᾽ ἡμῶν τοῦ γίνου: τοὺ σέρσικοῦ ᾿ πι ι ἀϑήμμσι τὶ πιλερπκὸν 
Δ 
᾿ 

ὧ 

ῃ 

πέχοι ἐντῇ ἀκ ροπύλφ οὗ 
ὦςπερ λέγε το διαμότο τος εἴμο “σον τῶ λοῦ- μίμμυτωι καλλίμαγοσ. 
Α ῥεωσ' νεν ἐφ." 4.ὦ νεοῆς ϑέασο το ν πυρσινῶρ τείχισμα πελῖ: 

ὡςδ' δϑεὺσ ἐ 2) ΤΉ δε! οσ' οἱ ἐκ ἐν ἐπὶ πὸπρών», πον. ἜΣΑΝ 
“σπύτενῖν ἫΔ αλείε Ῥνονα 

Π4. Αγενιω, σὺ ἡδὺ βαῖδζι "ρὸσ' χὺρ αἰέροι; ὐ φιλί φλίωμμε 

Καὶ τοὶ σί τάν χίζουσι ΠΌΡΕ δυδμΨΈΕΙ. ̓ φεῳό δὲ, νεοόϊός. ἐπεὶ ἄλσ 

Φύλακασ κα τοίφη σομυτὸ πῦ; ἐγκρυήϊ ἀεί. 

Γ ΣΝ 
Ἐ ̓  

Χάλι χας ποροιφύρφπηλομ ἀποϑὺς, 9 ἐριεσομ νμξρᾷ Ὁ μάχιμιοσ. 
Λεκάψεν αὐένεγκενα τε τισὶ εὐ} “τῆσ' κλί μοι Ἢ ἀσνεοῆόα. » εοπ ὦ πινδο 

ἀλεκ βυόνεσ λέλεντοι ὧσ' 

κοῦ μιδγκοί. Ἰσωσ δέτισικια 

Κωδῶοβρῷν ρῶν “πιοί τριλε' κσὰ κκαθϑυδὺς ἐκ λὸσ ποῦν γιοῆὸσ Τοὐνο- 

Κηήρυκαδὲ πϑμιβονοτὸν μϑρ εἰς ϑεοῦσ' αὔω. μα. πρὺσ' ὃν παίζει. ὦ γε, 
᾿ δ ᾿ " ο΄ ς δίασοτοι. οὕ τῶ 7δν» 
Τίβον αὔω ἐν οἷ ππες αὖ ῥώπους κάτω. μοσ. Εἰς ἡ αὐτο. ἐπεὶ μιὰ 

Κάκειεν αὐὐϑές ὐφέμέ ἑποσὺ δε αὐγῦ μϑῳΐ ὧν, λιμοῦ ὁ ἀλυκ ζνων φασιὴ 

ὄιμωζε πρὶ Ἐμ.Π4. 1 ὥ ΕῚ ̓οἱ πὸ μπῶ σ᾿ ἐγὼ αὐλὸρ αὐθρωπτον ὑγτα κα΄ 

Ουδὸν ΥΥ αὐίυσυ ὑτῶώνδ᾽ ἃ λέγω του πραΐξετοι. τσοι θῆναι! ὑπὲρ ἄρεως εὖ 
ΟἾὟΣ ὀϊκῳ ἡφαίτου, τηρῶν 

Ἐγῶὼδ᾽ ἵναϑυ σῷ “τοὶσὶ καμνοισέθεόις, αὐγῦ πίω ἄφι εν δὰ τίὼ 

Τὸν ἱερέα πέμψοντο τὸν πομπὴν κα λῴ μονχείαν “τὴσ' ἀφ ροδί της. ὃ 

Παλετακῖτῦ καμοῦμ αὐρειϑενσὶ τὴν χέρνιβα. σὲ  ἀπεβωοιμδ. ̓Φωραϑενσ' 
οὗ ὁ ἀριδ, ἐς Ὁ ὄρνε ον αὐ 

ὃν μετέβαλε. ὁ δὲ μεμνεμύνοι, τίω ὥραν ἐμιείνην ἄρχυται ἄφειμ,τίὼ “τοῦ ἡλίου προιμαϑύμϑροσ' 

αὐοδὸν ἰικθ ἣν ὁ ἡφασος ὁ ἄμθει ἐποινήκαν ὀϊιαδε. Ωςθὺ ϑεὺς ἐπιτήδειος δὲ δυμὲσ Φυο, πιλὰρ 

γἰμὸν τεϊχοσ ὦ ἐπὶ Ι πετρῶν ἰμξβοϑρι. Αλλυς: ω πιλαρπκὺν δ᾿ αὐ βαχὶ ἀλλὰ διατὶ ἐπυτήδειοα 

{αὶ πετρῶν οἰκέίμ ἀπῷ ἀλεκβνων, ὕξινψ. ὁμὰ ὸν πελωρὴν, ἅμα ποιίζωγες πρὸ; δ ὀνομα: ἀλλὰ 

Θ. 

. διατὶ πἰϑσικὸν, ἢ ἡ ἀρίοσ μεοῆ ὅσ. Ααυδὺσ᾽ κὀρχισον. «κυρίωσ' “αἰσωώωσοιι- ὃ ὀργὴ γα πεύριωσιν ̓  πἰσ' 

πὴ :σαμιοίνε ") δ ὦ ασερχίρ ὀρήζειϑου. «νὴ κὐτὶ τὸ μάλαξον. δὕπολισ' προρατιλτίοισ-ἢ " ἐπυλὺς 

ὁρ πάζον τὰ. Κατα πεσθϊα τὰς 5Ἀ! [μωκοσ'. οὕτόκολι Μεν πίπονϑε “τοῦ καποίπεσε εδϑυτέρου 

ἀσρίτον. οὐ γα οὐ χρίσει Υ̓ ἐπεσου, ἵνα κϑὰ ὁ πεσυρ. Τὸ πῦρ ἐγερντῆ ἀθ.ὗ να Ὦ αὐτὸ, ἀ γαδα 

γρίσετωι Φνλαίκῖσ. εἰωϑείσι καὶ εἰ το! φυλαικοῦσ' πυρκαϊαν καῤᾳν. Κωσωγοφορῶν. ο᾽ περιπὸ 
λοντασ' Φυλαίεὶς περισικ οποῖτὲσ, ἐ ρλαμενοι ὁ ὑσὶ τοὺσ' φνὺ λακασ, ἰκὐσωρασ ὄχον. δ. δὲ "οὐ 

7Ων ἐψόφου πειρείζοντεσ' ὃν καθεύδοντα. τοὺ Ἷ γα οἱ Ἰφνυλαῖ ονπές, αὐτιφϑύγγωψται. μήποτε δὲ 

“τόρακυμῳ δῷ ὁ ὙΡ Δυουαίδεν, πωλάμίω οὐ προσῦλου Δόδαρμε ἐνο(. Εἰς ϑεοὺς αὐω.ἐ-πεὶ ἫΝ 

τωξν γῆς β. οὐρανοῦ ὃ ἀήρ. Οἴμαζε ππιρῖμί. "παίζων γοὺ τὸ φησιν. ἐπειδὴ ὅπερ αὐτῷ! παρὶ μὲ 

Τὰν χέρνιβα Υ̓ ὑδὼρ. δαικοιϑίνης κι λερνίξων δ. καινῶν ἐψα ῥϑρογ. δι α" ἀπὲ δύθείας τῆς Χρνι: 

ον ὀμοῤῥου. υἰκορωνίς: καὶ ὄιϑεσι; μεπὸὶ χορ δι. ΠΝ (κώλων διαφόρων θ΄. ὧν Ὁ κα α αἸοίοδοσ' “ ἰαμδι 

᾿ κῆς βάσεων ώ βοχαϊιοὶς πολ μθς πὸ ἀδισ 7.4 Ῥολαὶ ἵκοῖ. ὁ μϑν ὀφθημικε ρἔς: “ὁ 2 ἡ πενϑη 

Μι μερὶς Ρ̓ δχκατολακν δὲμεξοονύ ὡσ' θὰ ὀγδοον. Ὄ σ' αὐα παιρικὴ Βάίσισ. Κ᾽ ζ' ἰαββικὰν ἐφ95 

μιμερνν᾽ «ὁ δ τιρὲσ' δὲ προρτίϑέρισι χρὴ ὠδϑῶν. ψΦ᾽ ὃ κορωνὶς. 



Αἱοιευφαϑουφ.. 

Ομοῤῥονῶ. σαφοκλέου; ἐΐωπη ΣΤΡΟΦ Η ΚΩ͂Λ ΩΝ,Ζ᾿ 
λίωσ' »αὐπὴ τοῦ τὺ αὐνρ φρο ὃ ε ων Ι 
νδὁμοῤῥωιῶν δὲ κυρίων, ΧοΙΟ μοφφοϑῶ "στυυϑύλω 

] γ 

Ο ἅμα δι συμφώνωσ' ἐρὶσ Σααα ΒΒ αας ὑχὺ, 

σεῖν: νῷ δὲ, αὐτί το » σινῷ “ Πρέσοίζα μεφελο 

2» τῷ ὀς δοὺς ϑυσίᾳ: συμῷ Σ εμϑοὲ προσιάμαν ϑεοὶσίμ» 
γπρεροιψέσοαισ ἴγω αὐτὴ “τῶ 

συμ ποι ρέμεστι. Προσύδγα. ἁμαδὶ προσέγηχέοι ψῦς ἕνεκα, 

Αὐὐἴλα δαὶ δρορεθασ, Πρόβα ἐν τιθώεμο. 
ε : λ “Ἱ ᾽ ὑὸν ἈΒΙΝ το " νῶν οὕτω δὲ Ἰλέχν πῶσ ἶχῳ ἴτωδὲ παυϑιὰσ βοῖ τῷ ϑιῷ» 

προσαγολθρας Τοισ' ϑεδις θυ, Συνασίτω δὲ οῦθις ῳδαῖν- 
σία... προσίσεα, τοὶ εἰς “τοῦ 

νυγύρος το νῶν ποιήμαΐα Α͂ ΛΛΟΙΟΣΤΡΟΦΑ, 

“πωρὰ Ὦ Ῥ λυρικῶν λεγόμε Πε.- αὐ σοί σὺ φυσῶν ἡράμλεις. του Ἢ ἦν 

γον Πινϑιὰσ βοᾷ, χραὶ͵ αὐ Τουτί: μεὲ δὲ γὼ τον, δὴ “δὰ δεῖν α δῶν, 

λιτῆς, ὄρ ὅτι 6. Ἐπὶ τοῖϊσ' 
᾿ϑυσίοοῆνλοῳ. Αἰ λλωσ. Εἰ ὄν εόρα καἶδον ζμσεφορβέω αἰλῴον. 

Η μεταῦ τοὺς γηνομνν 60. ΕπῸ] ἐρίυ. ,σὸν ἔραν, ϑύε τοῖς κοαλνοὶς θεν. " - 

τὸ πύϑιον μέλοσιοῳ ἡ ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ,: μι 
(Ὁ πυϑαυλὴς γένυται" οὗ τω ἱεριδράσω τοί δαλλὰ “χοῦ ̓ ωῶν διϑ κανοῦν ἔχωμ» 

δὶ ἔλεγον τὸν πωιάνα κοὰ Ἵ 

“ἡ εκ πηλέῳσ', ἔνχιϑετὰ ἑσήᾳ τῇ ὀρνηθ. ́ῳ 

Χαὶρισ' ὀδχν: ὧσ' αὐπομά Καλγχ! κτνῳ τῷ ἐσδούχωι 

“τωσ' ὑπιόν τοῦ αἱρῇ ἽἼωσ' 

δὐαλίκις. ἦν ὴ ὃ χέρες οὕτοσ' κιϑέβῳ δὸσ' ῶ γἴγόνο,ν αὐλατίις, μννμονθϑᾳ} ̓ αὐ υ Φε μρτάλ: ἐν 

ἀγρῶν φεξισν κιϑειρρδὸς τίς ἰκακ πο, ἰγνέτο “πεισίᾳ μύλη μυϊὰμιίλητο ἃ "ν ὑκρέβ χα χὰ 

ΘΙ: Ἐςτρν ἕπ ρσ' αὐλατὴς Ζ μνημομόύει κραπῖνος ἐν νεμέσει. Παῦσαι σύ. ἄϑισισ συκημιατάιν ἀμί : 

βαίας ἐξ περιόδους! ἐλονσνι. τῆς δ πρωτησ' εἴγο! τρῶσ' ἰαμθικοὶ «ἰιατολικηρ- Δ τ ἀϑέσε: τι 

ρος ὁμοῖος: ὑφ᾽ ὃν σὰ ράγραφος: ἄβεισι δι ρ'α "ἡ αὐλιτὴν ἔχων. Οὕπωκο ̓ραίεξιδον. Ἰσῶως ὧδ μέλα 

μα: σκωηῖᾳ Τοιΐεε δ ὃ αὐλιτὴς, διεσκϑυάοὺς ἐἰσ᾽ κ ὁρακῷ. φόρβιομ δεβινὺ περι όμϑμον τῷ ΠῚ 

ματι το αὐλιτοῦ δὲ ρίμαι. ἵνα δ φαοϑῆ, ὁ χολοσ' αὐτοῦ». Ἐμιπεφορβιω μᾶρον. φορβϑά ὄδιν ὁ 

λινόσ. ̓ἡρωδαρὶς ἐν τῇ Εἰ θλῳ φυσὶν τῆς ὁδυασειαισ' σροσφόγασ: ὃ φορβοὰ τ “τίς “ὙΦΡΟΎ 

»ν γραφεοῦς κοὺ ὀβυγμωσ' Δ ρασω πο δχλλὰ. " δϑυπέρα.. “περίοδος μώλων κοῦ είγων ἴὰ δίκα. 

ὧν ὃ πρῶτος ἰαμβηίιὸσ τρίμετρος ἀκα τοι μκῆσ'. Υ̓ δ' αὐτιασοιξικ ὃν τρήμετσρον “κατλη , 

κορ 4: ἐπιτρίτων «σὸν δείου ὁ κα ὅμιοιον σ ὑπυθι τῶν κὺ αὐτὸ πρίμετρον ἐραχυκαποιλις 
ἰωον. Ὁ πέταρτον ὅμοιον δμεζον ἀϊιαιταίλεκ τον. ν Η " ς- δέμεθα βραχυκατούληνεποι. τρολαῖ 

ἰα. ὁζ μοὶ : σῇ “ “ὃν 5 χων “ποσὰ. χορέθον. Ἂ Ἧ ὅμοιον τῷ γ' δ: ϑ' “ἀνα ποι σηκὸν ἐφϑημμόμερές: 

δὶ ἐωψικὸμ ἀπὸ μέϑονος τρί με ον βιρα γίκατοι, λὴηκτον ον θιϑέσει λαμέος (ἶ πρώτῳ ὅμοιν 

οσ' ὑφ᾿ ὃν πορέγραφος Ὑλήβίᾳ τῇ ὀρνιθεῖρ. ἐμυμισουτο τὸν ὁ το αὐνρώπων (9. ὥ πὴ ἴϑος “τ 

πὴσ ἑσίας ἀπείρχρόϑοι οὐ τοῖς ϑυσίαισ ἴμιξε δὲ τὸ ἰπαίϑετα ὃ θεῶν σοῖς ὀρνέοις: ἑρίᾳ ὀρνιϑείῳ ᾿ 

βν ἐκτίρῳ ἑσιου Χῳ: ων, 



Υ̓ 

Ορμιϑεσ» 
4.) ἕ Δ" 4 τς ἡ ἃς ὦ 

 Καλδρνισῖν ὀλυμ'πλοις ρὸ ὄλυμ"πήνσέμ. ἡπτὼ ΒΟΥ α πᾶσι πύνιον: ἐπὶ ας ΠΤ ον ; 3 “ν ἡ Ι͂ , 4 ᾿ Ωσουνιίραίκε χοάφαῤκϑξ σελαργηκε. σεισῶτος “ὁ ἐπίϑετορ. (Α ἱπτ 
Καὶ κὐκμῳηυϑέῳ καὶ δὴ λίῳ" πεῦσιοῦ Δλφίνων μεδέων. 

Ὗ ᾿Φ9 σύυΨ! οἱ ροζηχε: ὅσ ρα ἂν σὺν καρ Ἄν ΤΟ! ὁ βτυη9 μι" ρ (.. ΡΟ ΡΒ, 
κΚ Ὲ Ἶ ν ἡ τιὐδὲ νἱφ ἄκρῳ φλ ἀπικῖσ πὼς 

ο ἡ ἀεψΗΝ ἀκ θηβάνπασ εμά σένα ΠειΟυκεγκολονςο λὰ κκα ιν 9: ΚρβΤΟΜΙΟ. εϑνν. πελευρπίνε δὲ, αντιν 
ΑΝ ᾿ “ιλάςηκι. ἅμα ὃ Ἰσωσ' κὰ 

ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ,Ζ ἵἿ “πὰ δε σελαργόνιριτιὃ “πὰ 

σεισῶν “ελιγουσὶ ὑβοσ'. 
Το Καὶ Φρυπλῳ,σιβαζίῳ. οἰκί λων Νὰ νη, 
Καλερουϑῷ μειοξλῃ- . φωνῆς δικοιθτηνου εὐρ τέ - 
Μηγρίϑιῶν "δὴ οὐὐθροδ πῶν- ' (ἐμεδηεπώνν μον ἡκολιιμίσ' 

μετα γέύησ' δὲ εὐ αὐρροισ' ἡ 
[ιολοίνὶ σ' εὐξντεμισ' . ἵν 2 

; ἷ ρϑὺς γὺδ ὼμ Γ τετῦ χ5- τρῖρς ᾿ ἔφ δι γέ ΚΑ σι τι 9 ρος Φ ε ᾽ εἰ ἢ καὶ Φλκολιμινιδυσ. Φησὶ δὲ ἐλλωϑηίιοσ' κόλαινομ ἱρμοῦ αἰπογομὸν͵ ἐκ, μαντείου ἱερὸν αὐτῆσ' Ἰοῆον 
σούοϑζ ἰολοίην 'δοσ' ον Φαρόδεμος οὐτῇ Δ. δυφ ρόμιοσ' δέφισιμ ὅτι Φ ἀμαριθῳ ἡ κολειμῖς . διοὶ 
"ὃν ἀγαμέμνο ρα ϑὺ σοι αὐτῇ; ἐκτοκηροῦ κόλομιπὶ τού της ἡ καδλίμωχοσ λέγειν τήνῳ ἀγο 
μέμμων, ὡς ὃ μῦϑος ὄσουτο. τῇ κοὺ λόπονρα κοὺ μόνωπαθύςτωι. χοῦτο ὴ μάποτεογε δα «τι. οἱ καὶ 
ἕίνρ, ννουσιοι, ἰμολοίνι δου ἐπονομοίδουσι τίῳ εὐ τεμιν. ὕασε Ρ̓ “πεὶ ρα ἐπὶ τίω ουνν [αΨ. Φιλιίῴ ω ἸΡΡ ΕΕ ,ὔ . ν»ν ε ως γνν ΠῚ , "τῆς δὲ τίωυ φαυρωνίαν. ἸΚ αλαυϑις εὐρτεμι ς.Ἡ Ἐνὼν.“ἀπὸρα ΤΡ οἴμοι λεὶν ἐστυσ'’ πουσ' νὼ Θά βκους 
« “κ Ὰ ᾽᾿᾽ ὦ ῇ ᾿ Ε ,.» 7 »3. ἢ" » , Α νλαίωτειν ἢ τουσ' Ξβονασιοθον πανα προ σοιγορθυᾳ αὐτίω ἀριφοζβανησ ον ὦ ρῆνν ἔσεῖ μενιν τυῷλα 
ι ἡ ΕΣ δι. εἰν 7 Ἁ ! «κ ͵ ! ! »“᾿,“.ε τίκ τεῖν" ἐπί δὲ (Δ εἰδὸς ὀρνεου κ «καλανϑις. [Κα ὡὶ φρυγίῳ. ἡ Τύτη περίοδος κώλων Δ σίχων ὕζην ἐπ “''ἴ κ ὦ ν ,, » Ι: οὐ ι ; ΓΜ ΣΕ "Ἴ]αων ῥα λοριαμβιίωον δΎ μεῖον «καταληκηον ον δ δατυλιμον σπεϑηβκιμερες  » γ εΦθεμι 

Με ρὲς. ΠΝ Ἰαμβιίιδν Ῥιμεβον ἀμιουτοὺ λαίωτον. "Κα αὐνοιπσρμςικ ὃν δὲ μεον ὑπερίκατο λιρετον 
ἐχον ὃν Β' ποδὰ Ζίβραχῳ ὁ ξουλᾷ ἴω νὐκὸν «πίλαἥοιο οἱ Μετγρον ῶτα λακ τικὸν ἐκ ποίῳ 
τος Ὁ ς΄ αὐασπομεικὸν δεμεῖ ὃν ἀκατοληίωτομ. Ὁ 2..Ἰαμβημιὸν ἐφϑημι μερές ὦ ἀϊϑέσει Ἰα μβος 
ΦῬιμεῦος ἀκευτώληίωτος. ὃν “νάγραφος. Καὶ φρνήλῳ σοι βιαίῳ «ποιῖρει πρὸς δἰνομαξπεὶ 
εἰ φρύγισ ὸν σουβοοἶ τε τιμῶσιντὶς δεῦδιν οὔτρσ' ὁϑεὸσ ὁ ἡραρελεώ της “περὶ ἡ ρϑρλείας οὐ Τρ, ἣ Φιιδὶ. 
φαίνῷ ὃ οβ ὧν ϑύρέσικο ϑρσυλλοπζό μη “πολλαχύθον ὅτ δ) ὄνυσος "ἡ σοιθαφι ος ὥς ὅζι θεός. τυχίρ 
δὲ Φιι προσεγιρίας πού της στο ρὰ ὃν γγόμεμον “πιρὶ αὐτὸν ϑειασμον. ὁ ὲ δ᾽ ζεν το βά φβῶροι σοὶ 
δἀϑ4ν, φασίνιοθεν κοὸ τῷ ἑ λλέμων τινξο’ αἰκολουθοιμντεσ', τὸν ϑϑασμὸν σοιξασμὸν λέαυσιν. Εἰσ' ὁ 
εἰ το. ατοῖ7ε, πρὺσ' ὁ ὑγομ.πελφρύγισ Ὁ οἰδδαν σουβ ἀϑειν φεσίν.ἐκ τούρυ ξαξαὉ,ον τὸν δγόνυ- 
συν» σοίβουσ' ἢ ἔλε 57,6. Ἵςς ἀφις- ρὼ βϑρσυσ' οὐ τῷ τύπους. χοὶσ βεϊιχρυσ' “το θεοῦ. ὃ ἀὐὐηρσ' ὃ ὕας 
ΠΥ φὔξαιος καλῶντοι ει ἢ κρὺ αἰ δοδ' ὁ ρνέου.ὃ καλειχοι Φρυγίλος “γεῦ ρὰ οοὔτο οὖν ἐποῖϑε τὸν ὅν δ 
ψυσον ὀρνψιϑόθῴον φάσκων πικἄοϑι. Αἰ δλυσ. ᾧπεὶ Φρυγῶν δθεῦσ'. θι ἂν ὡρϑμισ'. ἐνῷ οὐγοι. ἣν 3 .“ 4 4 Ν « - ἃ  αὐλητηραυὺν σαβαρ ον. Κ οὶ σφουθα μιυκίλε. ὅτι τρὸ ἐππὶ "τῆς δρουϑοκαμήλου ὁ μεγχλι πρῦσε 
ἡϑεσοιν ἐαπκβε δὲ δὰ ὁ μέγϑος τῇ ῥίᾳι πουύτον προσειᾳ οἰστίσ'. 



Δ ἵριξοφαδους. 
Κνξέλν.[ἐνβύλαν Φαλτὸὴν ψ᾽ Δἐαοινακυβέλνεεγοιϑὲ,μὥσερκλεύκοίρα δ. ῥίαρ. παρὰ τὰ κύβιλαῦ Δι δύνα νεφελόκοκκν πύσιν, 
ἴω ὀρείᾳ ὸ ἡϑεός. δεν (δ ἔηρ 

λξέτωι λιόντων  ζθύγεν τὶ ἦ γή εἰαιν,κοὰ σωτηί αΨ, 

μᾶτερ. κλεοκθίτου, “πε εν Α μέλι 1 σι "σὰ Χ (οἱσέμο 

“ἔνοιαν ἐπῆγα ̓ »" βουλόμε Πε,. Χίοισὶν ἀοθὴμ τὸν τουχοῦ ρον κο λοι: 
γοσ' αὐτὸν δγα βάλλειν ὡσ' 

δρουϑυποσια .τουπίσι μυγος ΣΤΌΦΗ ΚΩΛ ΩΝ, Η- 

ἌΣ ΝΝ, ἐμωμῳδεῖτο δὲ ὡς ἴερ Καὶ ἡρωσὶ κα ὀρνισιμισὰ ἡρώων παισὶμ 
3εδοσ. τοὺ τοίχι ὑπο οἴη Καλτρρφυρίωνι: μϑησελεκ αν. 

νἢ δ ἐμφαίνετων. ὅτι ὦ κι αὶ πελικίμῳηιὰ φλέξι δ “τί ὅψεν ϑρουϑωδες ὁ δὲ δὺ 

δυμιοῦ μη πέρα κλεοκρὶ- Καὶ  τέηρακι μα ταώμι 

σον. ὅτι ὡσ' γιυκι ασ' “ Καλέλεξιισὰ «σὲ δεΐσκᾳ, 
κίναδος κυμῳ δέτοι. ο δὲ Καὶ ἐλασᾶ "οὶ ἐρωδυᾷ: 

“»!)σ' ΜΈΡΗ [οἱσ' τῆς ῥίασ 

μιαλαίροὶ 1 πούρεισι ΑἾσωσ Καὶ ΣΤΟΥ͂ Ἂς Τῇ ενὴ μαλάγκορ ύφῳ, 

ὑτεροσ' αὐ ὅν τῶ ποιρῦπὸ Καὶ αὐ τϑοξγλῷς 

Δι δὸσ' φὐδέμοι " ἡ ἰιόλαξι δ" 

Σ τρουϑὲ μῆτερ. ̓ὡρωδγανὸσ' 

«τῷ, βάσκ᾽ ιϑεῖ "θντα χεῖα ὃν διὲκ τορι μιῦθον “ϑμάσε »ἐπιμερισμῳ φισινὴ 57 γάρ» ΤΩ λέγον ὄχ 4 

Ρύνον Γ .Π "πὴ , σφοῦθος. ὁμκοίως τὲ οὐτῷ! ἑκρκαδὲ ΕὙΡΕΙ͂Ν Φλκαθύλου λέπον κε εἶ ῥυπία μεμνμόϑτω ἐ ἐν 

δϑυτέρῳ περὶ ἀπ ἡιησ' προσώνν, οἰσ΄. Χίοισιν μοϑήνο ἢν. »ὐν ἀφ κορίασ ὄληφον,} ἐνχοντο ὲ ἀϑη- 

νμῆϊοι! [κοινῃ ἐπὶ ΞΡ ϑυσιῶν ἑων;»:σ' τε(δ ίοισι καϑοί πῇ δε όπομποσ' εὐ τῷ! » "δ Φιλν λοι Φη 

σιν οὔ τως. δὲ ὃ πολοὶ τῷ ταῦτα πράττειν ὰ ᾿ἀπέθλον. ὁγτε “τὰς δύχας ὃν περὶ ἐμόώμων κοὺ σφών αὐτῇ 

ὁπριοῦντο. (Δασένϑον τεσ: ἐπὶ τοῖς ϑυσήαις “τοῦς διματελέσιμ᾽ ναλϑατ τς ϑεσιο Δέοις δ δόνοιν" τὰ ἐγαθάης 

σῴίσιν: αὐγὴ: λιγὺ δ περὶ τῆς αἱ: έύσρλις οὐοῤλεσινεοιὺ τη Αίος ἰιαλὴ πόλις: "πέμπει ὲ ὑμῖν, γαῦσ' 

μακράς, αὐόρας “τε ὅταν δεῖσῃ: Δ τάλλα πειβαιρχἕε μαλῶς.- ἄπλ τὸς ψασὲ Ρ Ἱτσσυσ'. πὸ αὐτὼ 

“τοῖς ϑεοηήμισευϑι Ἵ ρασύμαχος φυσιν. τῇ" μ᾿ γεἷλι τέρφι. ὃ δὲ ὑπερίδεσ, ἐντω! "χιλκᾷ: δι ὅτι πλίοι! ἥν 

ΔΟΥ» ἀϑαναίοι; »λιδιλωκον. [ζεὐ! ὕρωσι διρν δ ᾿εσινιὴ τετοῦ ὅτι περίοδος, κώλων κὶ ᾿ εἴχων ὑκ-τω.ὃ οὗ αὐτα 

σσοιικὸς πέρα μεξος βραχυκαιτοἌμ τος. ὃ Ρ [ωνιεοὺς ἀπὸ δ μείζονος Ῥιμεῖροσ κατουλικπικ σε 

ων Ν ὄμῶι "δμε ομ ὑπὸ κα ποίλη τον ἐκ πειίωνος. Α' ὅμίοι Ὶ διμεῖρον ἀκαποῤλικην. δ 4 γοθιπ 

ἀμθηεὸν δ, μεῖθον καταλιτικ ον: εἰ δὲ βούλε δα τυλιίοδν "ᾧ ἱμεᾷ ον.» Ὁ ς' ὅμοιον δωκίνλι κὺρ 

ἔφθωμι Μερίσ. δ φ' ΩΣ «μρβικόν. τρίμεθον καποιληνκπιμόν. “Ὁ ὄγδοον, ἰαμβικὸν πινϑημιμερές. 

ἐφ δπα ρώγραι Φοσ. Κιὴ σελεκαῦτι. μίπῦτε πιλέκας προσενεμι πέονως ἁλίβασ. 0 δὲ πιλε΄ 

ἰεῖνοσ᾽ ϑρ)πελείιαὖ τι προσέῤῥι “Ἱ ὧι πελ ἐκαῦ ἀδύτοι πελεικαϑος ἱονῶς πελέκ΄ λιπελεικαῦτοσ, 

ἀπήικῶν “ιλικᾶς πελεκά σωρικῶσ. “ΟΝ φλίζ,ὦ ἐππισκυπῆ τον περὶ τούπον ἐκ τῆσ Ξ Ῥζοονὶ ̓ς 

οἰὗισ᾽, τις πέραξ κοὺ φλίξ ,σ΄. (Δ ἐλιασδισ'. ἡ καὶ ὁ βάσκα ὴ καταῤῥάνκται ἐδὶ πορρὰ ἱαλλιμιαλω 

αὐαγιγξαιμμέναι. ΤΩ αὐτὶ ἰσῶλὶ ου, ἀσῶλι 0ς. ὁ δὲ οἰπβαλοσ, οἷν ν ὑρισοίλπαγξεὶ σι δὲ ὑη» ὃν ἱέρα 

και. οὕ τωσ’ δὲ ὠν μοϑῃ ὡς τνθν, παρὰ ὺ σβ αἰγὸς πιϑηλακίναι ἮΝ ἕως. 

Α-πτλ 



ὁρν δέσει 

᾿ς Μοῦ ἐσ κὶ ραϊκαισο στοῦ σοί κα λῶν" οὐ ἰού. 

: ἘΦ "οῖον ὦ και κὀδοεμον ἱερέμον κα λές". 

Α͂ λι ομζτου θην γὺπκσιοῦχο ὁρᾷσ' ὅτι 

ἵκτινος εἴφαὶ ποῦ γ ̓ ἀιλο ἀρατίσοις; 

Ανπονλθ ἀφ ἡμῶν κοὐ σὺ κρῖ τὸ σέ μμιαιτοι 

ἔγὼ δ ἢ» αὐ ὸσ τον τοὶ ῥύσωμιόνος.--- 
,ε΄΄, ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝΗ: 
ἴεν, τ᾿ οὐὐϑὲς οὖ τ᾽ οἴρασοι 

Δᾷ μεδουύχερομ μέλοσ' . 
Χερμίξιθεοσεβὲς 

σίομέ “φ,βοαϑεκα λέν δὲ 
Μάκαρας ἵμα “τμεὶ μόμομοενπερ 

ἑκαρομτξ τ ὃ δον: 

Τὰν πὸ ρόρ ταϑύματϑοὶυκλλοπλὴν 
Γν φόρτ ἐσ}, κοὺ κύρα το :- 

Π4.Θύον τις ὁ ξώμεϑια οἷς 1: ρἴνοισιθεοὶς 

Π4Ν εφελοκοκικυήίαν τὰν δὐδοέμονα, 

Κλῆσομ ὦ “μοῦσος 

Τεαῖς Ψι ὕμνων ᾧδοῖσ' 
ΠφΤουτὶ 1: ὃ πρᾶγμα ποδὸς, εἰσέμοι Ἧς ὥ. 

ῬομΕγῳ μελι “λώσων ἐπέων ἱ εἰσ οἰοιδοὲμ, 

Μουσίωμϑέ ράπων- 
τι ρὺς κατ “τὸν ὄμηρομ:, 

4. ἔπε; τωδί τα δοῦ λος ὧν κόμην, ὕλαις: 

, 

Ταῦ ἐσ κό ἐρακασ'. ̓ ὁ αἷμα. Η 
σῖϑι ὀδὺσ' ἐξ εἴλων ζῶν! «μβικ' 

ἽΡ ἐμέφωνακαταλήκτωρ, ' φο 

ἱπὰ τῷ πλᾷ ἄγρα θ᾽ . 
μού “ριὸν τού τοεῖσ δαβαλὶν 

“τῦ χοριη)ον ὅτιμιμ ρὸν ἐσῶκον 
: φϑον"Α' λιδιέπτουδ. ἄδοσ' ἀφῦν 

ὃ ἀλιαίετοσ ἐν ἀβαῤῥμᾳ κοῦ πᾶ 

τώλϑμθν". Αἰσπελὲ ἀφ᾽ ἐμῶνηνσὺ 

τὸ τέμματω ΧΑ σὸν ι«- 

εἷα λίγφό “ὡς μικροῦ Ὀγγς το ἷε 

ρέξου. κῦ δια μδῴου κοὸ αὐτοῦ 

“:0) τἰμυϑυσϊαναὐηρυργῆσαι-. 

Εἶτ᾽ αὐϑὶσαὐτ' σδρασοι. ̓ ς΄ 

“ἰί ὁδυσ' ῳ ἡ εἰιϑέσει κώλων ἴθ 

ὀκτώ «ὁ  χθιαμβ ἰὸν δέμε 

ὅον ματα ληκιτικν. Ἣ Ρ̓ ὑβοχαῖ 

κῦν «φθνμ μές. Ἂ γ᾽ ̓ Με 

κτυλικὸν δέ μι. ον τὸ δ ( πεδὲς 

ἀρνία ελϑυσμιατικοῦ. ΟἹ σύ 7ρο 

“ἕο! ἐκὺρδν μεξεμαίιατολνικην 

ὦ δὲ :πόῶν λό λορθων: δ ε ὅμοιον 

ἐκ. ῥόον. Ἂς ̓προχοϊκὶμίϑυ- 

φαλλιίωὺν “τῷ αἱ ““ϑὸς λορεπ: ὃ 

ζ' ἐμ ια ΘῈ Ῥι ἐμεΐος ἀκαίω 

λικῖες: Κα Ἰωνικὸν ἀπίλαν 9 

ΡὉ᾽ δήμεζον ὑπῖϑ «τωλακπὴ 

ἐν ὁ “ἰλάᾷ εὐἰσιιυνϑάσ ὅν δ“ 

“λων Μώ βασῚ ἕμῶ τινε ἀπτῦ 

πὸὼν-σληθεντιι ὃς ὑλαβεὺὸ ἕαν 

τοῦ λέγων ὁμὲ 

 Τ οι δι ἰμέρα ταν αλλ ἱρόν ἢ: τ μὴ ἀχέντων σεώρκ αγρῦτοφεσιν. ἀπο ἐροιμίας 5 ὅν, ὁσὰ τλ ἐπ πρὶν 
’ 

ἐλϑυθέρῳ Ἵ ω κομαῦ. 

καὸ νύ δ ῦλοεηναννευν τον ΨΨΩΌΣ 

» το 

Ὁ 

ς ὑκερατα. Θύοντες ὀξωώμεθαι. ἄϑεσις ὑπτίρασ σῷ υὐδονάμοιξαίας κώλωμ ἣ σίχων ,{. ὧν δα 

Ἧ; δι οἱ τέλύυταϊοιι ξ,αμέοι οὔτοι μϑῥάνκατοιλεκηοι Ῥι μεβοιδ οἢ σι ἐφθαμιμφήσ. “ὃ δάύπερθ’ 

γθιαμέικὺς Ῥίμεξοι κατωληκτικ ὁσ᾽ σὸν πρῶτον ἐγὼν "ἐδ, πεντασύδλαβον. ἐν τ' ΡΣ κὺρ 

ΞΡμμν; μέσο ς΄ Ἰων Νοὺσ πρώ μέτροις βρα χυϊκουτοίληκ. τορυτο «Τοῦ ὲ ζ' ΟΥ ( δακπυλι κα δ ἀϑϑπενϑν 

μιμφὶς ἡ ἡ τριμεβον ἰἀαταληκτικὸν ἐς ὑνδυλλαβ αν ΚΡΡΙΝ ι6΄ »αὐα πεσε ἃ ἐφϑημιμῷῇ. ἐπὶ 

πρπίλφ ἄγανγρα θ᾽. Νεφε λοκομίωνγαν τιδφυ δαίμονα δὐλῳταύτις ποι υτὴσ' ὑς ἱαλ νεοίε τίσου 
πὐλεως ἐγκώμια λέξων. Δοῦλθέι ἂν κόμην ἐλεῖσ. «δηιὰ δ νε ὑγρστο δυϑλθ’ ἀσενοίὦ δ. 

Κ 



Δριευφιαϑους: 

᾿ ρων ὀφρνράϊπεινὰ Πορὸυ κιάλλα ποὶν σις σιν σι ἱ δου δο σίκλοι» ν 

ὁξερλδὴ θλρθαπρτον Μουνοίωνθε ρά-πρντίς, 
τὰ ἡ πετῖςεν δειλὸ μα 

ἡτισ' “τὸ δὁμήρου ἕἶναι. εὖ ὄσρηροι κατὰ τὸν ὅμηρομ: 

εἷ ὄρνυται μουσοίῳν θφώ- Πῴψ' Οὐκέϊο' ὀσρυρδι κα τὸ δ ληδεέριονὶ ἐᾷεισν 
᾿πων(Δεκπδόλε ἀηρδλωνος. Ατὰρ ϑ πριν τοὶ κατοὶ Σ χιδευρὰμ εφϑοίρης! 

Ο “ποὺ 
ΣΙ δια σην λοις ῳ οΜί λμισεηποιμκεσ “τὸς μεφελοκοκκνπασ: 
εὐτονκ ἡματίο. Τὰς ὑμετίρα κύκλα οτωρλλὰ δικαλδ: 

Κύκλιαλτεηρᾶλα «τοτέωμα, Καί σα βθεν εἴα, οὖ κατοὶ χουσιμωμί [δοῳ.--- 

τὰ ὑόρεσιν ἔχρνποι ταῦ ΣῪ ΣΤΗΜ ΙΑ ΣΤΊΧΩΝ, Δ᾽, 
ἫΝ κυκλιαῦλ ΕΒ: ἌΡΗ 

γϑα δ αὐτὸ τον λολξϑθονοι σφΤαυτὶ σύτρ τοι Πησοίς, ἐπὶ “ποίου χθμους 
Ἰδομ' ἐμνίωλια δὲ αλουνῖαι οι: Πάλαι πίλαιδὰ νὐϑδις τῷ δ κλύω πέλιμε 

εἶπαι ἩμηβΉΐ αι" Πηουκἄ ρτι ϑύῳ τί δικάτων ταῦ τεσ ὑγϑξ. 

ἀρὰ φουχάνον Ἰρδνι Καὶ σοι ομἱ ὥςπερ ποι δύῳ νὼ δὲ θεμίω: αὐτὸ τοὶ, ατούτογψα: ΚΑ, 

λα. ίορ ὕμρους: "πιένασ. , “ὦ: ΔΗ καὶ ΣΤΡΟΦῊ ΚΩΛΩΝ, Ζ' ᾿ 

προσφόγα,ρυτοὶλουπὸ 1οὐ ΒοΡΑ λλάτισ ὠκεῖα μουσίῳμ Φάτι ς, 

τοὺς ὅρα ταλίρνα. ἌΡΑΣ Οιέσορ ἵσπων ἀμαρυπέ, 
«σωμϑῥωσ δὲ Ἂ ὀνομαντὰ 

“ἤβρερϑα ἐειὶ, τὶ ἀσάγούν Σὺ δώ ποίτερ ΣΙ αὔτρμοις, 
νησ' ἀδόμδρα. Ζαϑίων " ἱερῶν ὁμώγυμε, 
αὐτῇ σύ «ἐν τεῦϑεν δγεί! Δὸς ἐμιὶνόσρ"περ 

- Α ’ ᾽ 

εὐτοᾷ "τῶ προ στο τοῦ εἰσ σὺ 

εὐσκοὴ "ἴριδος ἐπ Τεᾷ κεφαλὴ ϑέλμρ, 

ἜΒΕΡΣ ΒΘΡ μὴ ἐμ Πρ φρωῳνδόμϑρε ἐμὴν χιῖν --- 
πρώτιπῷ ἐοδοστίχωνϊα μα, 
Ρηιῶ Ν Ῥιμέ τρῶν σν ὁ 6 δίχων ῶ κωλωνζ' ὧν ὃ πρῶτος γριαμβικθ΄ χὴν ἱμάσροι κάτωλιηετχο 
μθ΄. κι Ἢ ὅμοιον δέμεῖου ἀπουτοὶ ̓λαίωγορ Φηδόνπερον ἵν «πὐδωπιντυσυλλαξονοὺ 7 των “πε΄ 

οιόδὸς ο ἰαμβιίοὴσ' Δ  τρολακῖσ' πη Ἂ Δ ἀσιισουβτητον σ αὐά περςιισ' καὶ ἰαμβικλα' , 

ξωσεωσον Ἔ Η τρολαϊκὰ ζ ὦ σισ' ἐϊελοράωρ. ς΄ ̓ἰαμέηιων δίμεβ ὃν βραλυίνατοδληζτον. ὁ δὲ ξοὗν 

δά ἰωνικὸν ἑφϑημιμιερές. Ἦ 7' Ἰων "κὸν δίμερον ἀια τούλικοον ὑφ ΠΣ ΔΣ 
Οὐκ ἄρτι ϑύώ. »αρθλ ὁ ἰθοσ. ὄρηται δὲ ἐ πρότερον, στιϊιὶ ἐνεσῶτος. Αλλωσ. σπιφρὲσ' ὅτι τλνόματω Ὡ 

παϊστων ἀτῆϑεσοιν τΝ ἢ δικαἹ ν Α΄ λλάτισ ὑκδαμουσείων "Ξ μουσῶμ φάτισ, ταλχξία δὴν, ὡσ' ἴσας 

ὠλκέρμ. ἧτο δὲ: καθολικὸν λέγφ ὑπθηῖ φύεντα πε πηκοὺ τελέως πῆ ἑλλοντατὰ πράγμασα 
πεθ' ἑαυτὸν ταλέοσ' γράφοντα τάπαι ἡματαιΣὺ δῶ ὁ παπερ κίσορ. ἐκ 9 πινόλέγου ὕπρλθμα 
στῶν. ξωτν ὁτιλιγωζαϑεων ἱφῶν ἐπαώνυμε πώτερ ἰυπίσορε εδήνασ. ὑπεδὲ ὁ ἱέρων ἐἰτισεμαύ τέων. 

Ἐμὶν “τεΐ γ᾽ χλϑυαζᾳ ὃ Ξ δθνραμβονοιῶν τ Ἂν συν ολϑ τὸϊσ' “»ἱούηρις Δοριομόψιβ ᾿ϑὺ μάλισει ἐν “πίνδα. 

ὍΣ σύν εχθσ' λεντο ἦν τοὺς οὐ τήσεσι ἐμ Ρ' : 

Ἰτνὴ 



ὄρρι ϑεσ. 

ο΄ ΣΥΣΤΗΜΑΣΤΙΧΩΜῈ" 
Πει ἸΤουτὴ παρέξει καικὸμὴ μῖν πρατμειτου 

Εἰ μόχρτούτῳ δὸν τὶς ἀποφόιξ “μεθα. 
Ουτος: σὺ κδύποι, ασο λα σὰς «μρὼ χ' τῶρ᾽ ἔχεισ, 

Απέδιυϑ9. "τ ὃς τῷ “πο! ὙΠ τῷ συφῷ Ν 

ἔχτώ απὸ λοίδει. ποντως δὲ μοιβλγφῆν δοκ εἶσ: 

ΩΙΔῊ ΚΑὶ ἱ ΣΤΡΟΦΗ ἢ ἑτέρᾳ ΚΩΛΩΝ, Δ΄. 
Ποι τόδε μδὼ οὐκ ἰ ἐκ ζσοι λέ.» 

Μ οὐσοι "Ὁ διδῶ ρον δέχυτου ̓ 

Τὺδὲ τὶρῷ ΩΝ ̓ μαΐϑε. Πιμδεέρειον ἔηρσ.--- 

ΒενΑνθρω πτῦσ' ἡμῶν οὐκ ἀπσαλλα χϑήσε τοῦ 

ΩΙΔῊ Καὶ ΣΤΡΟΦΗ ἙΤΈΡΑ ΚΩΛΩΝ, Ε- 
Το Νομαδεσι ,» ῳ ἡ σευ ϑος Α λά τοι τράχωμ 

ὃς ὧφαρτοδέμν τον ἔσϑησ' οὐπτὸ ποι "Τριί- 

Αιλλεής δ᾽ ἐραασοὶ Υ αὐδυ χιτῶρ, ξινες ὅτι λέγω 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΊΧΩΝ, Ε: 
Το ΖΞ ἰο μὶ δ, Θούλοομ χιτωρμί σίκον λα βόμο 

Τουτὶ πιρέβ4 ἡ Ν τρί ταπεῦ 

Θίοδες σέων χὴν ἰαμξιμιῶν Φ' 

μέ τρὼρ ἀκαποαληΐω των πίῃ 

“πεν Ὁρ τίλᾷ ἤβάγραφθ᾽. 
Σὺ Αλότοιαπολα δα. ΠΩ 

τἰωαπολάδα δτιδεφρούραὗτοι « 

οὔ. μφοκλὴσ' εὔϊαντιλοίι ρῷκα 

ποςϊκηρυμνμδσ' ̓σπολὰσιὴ ρβυσ 

στό. περρδωληφόρονδ ρΘ' καλ 

ίσφατοσδί, δίον ἰφαηγομδὲρ 

μαυτινονεθυ φρόνιοσ δέ λιτῶνα 

δὰ γμωτινον: ϑεχθεδὲ Ἰσωσ' ἐκ 
τουϊλφί ῥεαθοιμοούκ. υβὸνὲ ἐνε- 

ζοϑνα ὄφθς ραν. ἢ δὲ ἐ σιζό- 

κλῴον ἁδτο δέ γμάηρς ἐν ὀρῆπο 
- ἰρεμαλδῥουπε Θ᾽ τὸ Ξαὐπήρο 

͵ οἰκίᾳ. ΠΙαύπωσ' δέμοι Γ "γν: 

ὡσ' μὴ δ ἐρμκουμόψου. αὐτο) ΜΑ ἐφνὰ 

τῇ ασολα δε πειϑέπερόσφησι. 

μιυτα δὰ πτρδυσειϑοι ὃν ἱερία 

ἂρ μτῶν δὲ »σϑρικἐνββικα τοὶ Ὁ" 

“πἰν-τοῦ οἀσώ. β μϑύρ ἐπὴν: Τό 

διμδδοὺκ ἀέκονσοι "Δ. τὸ δ 

δὸσ᾽ κώλων πον! "κῶν μέμι πλοϑὰν μ γητικοισ' κὦ παλιμιβακ χεέίοισ “τέδσεὶ ρων. ὧν Ἃ « [Ὰ 

μεβον καταλ "κτικόρ: ὁ 6 ι μετροι ἐρα χυκατοίλικ τορ, τοβ' “-αϑδὸσ' πιλεμία κλαν. δ γ!»ν 

“τὸν δ μέτρον ἀκαταλείωγν δγὰ τί ἀδ)φορον ἐν ζμοὲσειδ είλοσ' ἰαμβικὸσ' τρίλσρθ᾽ ἀφ΄ 

καταληκτοσ. ὑλτρλπέλᾷ λα γραφοσ. ἰξῃς σ᾽ ἢ ἐ πε οἰ οδοσ (λων αναιπππες: (ιῶν πέντε. ὧν ὁ 

πρῶ» ὕμεβον κατουλακπιβιὸν τί πρώτου ππρδὺστπεντο συδλέίβου. δ: ρ΄ "ραν φημ Με ρίς. διμαλᾷ 

το δὸ χμαϊκὸν. Ἀ τι πιν ἐῳν"ὲ φύμετῃ αἰιατοί ληκ τον. Το πρώτου “ποδὺσ' σιρτασυ δλουύξου.» 

ον Ὅμοιον. ω 6 : δέμετρον βραχνκατολαίωτον σαμωμ ἐόν. ἀυλονυτελᾷ ἀρωνγραφθ᾽. 

Νομωδεσιὰ οὐ στο ϑοθσ' ον. τουΐτοι ἡγὰτὸ εκ. τανόκρεὶ ἐ26: ἢ ἜΞΗΣ μὰ μὰ ὺ οὐνσκ ὐϑουις ἀλῖτοι 

βράτωμι ὅσ ἁμαξεφόρντον ὦ οὔτοι οὐ ᾿σέπα ται. ἀκλεὴσ δα τῶνδε. λαβὼν ἡμιιόνεσ “τοὶ ̓  ἧς γανθύ. 

δ. ἡτειαύπὸν κρλιὰρμανδν ον. δδλ᾽ ἐς χέτῶνε μὐ τεῖ τῇ ασολα δῦ. Αλᾶ ται ϑρα των ἀλέστουι ἶφι. 

ἐπερδ ὁ σι υθαιῖῳ αμώ ν δὰ ὺ ἀφόρατονα αὐτο δὴ ἁμαξῶν πὸὼ πρῶ πιάτο θΘαϑᾶλοντις ἕαυ 

᾿νβλδ᾽ εἰρουσι ὧσ' αἡΐω χώραν. δ μὴ ων δ ἐκῶσε ἅμαξαν, ἄτιμοσ' περ αὐηρ1σ' ἐκρίνετο. 

ΑἰμλελῚ ΤᾺ σγόλαίᾳ. δῆλον ὅτι χιτῶνα αὐπξιαρὸς τὸ Κὶ ασολάδδ. ἀΐω, λεήσφησιν ἡασολὰς αὔονοᾳ τῶν 

σα. ἀτιμόπερος αὐϑρι «έσωται δὲ (κύττα. 'Ξωϊεμ ὅτι ξοὐλά. ὁὲκ ταὶ ἰοδοσίγω (νοῦ στικὼ 

λων κοὰ εἴγων, ἄξιν. ̓  ὧν οἱ πρῶτοι τέοσιρες, αμξηκοὶτρὶ μεξοὶ ἀκαταληκῖοι. "μίαν γὼ πο δύο 
[ “πρόσωπα, τίωνρι αὐτέων ποι δ τῷ οδονυταὶ δὲ ἑβῆς πέοσερα αὐαπτο σι ὶ κῶλαιὧν τ ἃ. ἐφωμι με) 

ρεσ' ΡΟ ̓,αναπποτιϊιὰ ξασιςεὴ ψ Φίοον δμεξον δρα χυῇνατοίληίω τον. “Ξ πρωήων δύοπυσῶν ὁ Ὀν ΤΩΝ 

προκ ελϑυσματικῶν. Δ. “μοι ξρλσουτέ ρῳ νῷ ̓δάφαγραφθ᾽. 

Χ ἐτῶν! Ψ" "νηκοριοις Ἴ; Σ Ἰ» χιτῶνα δτ.}} ̓ἀρσενμκϑ μῦν χι τῶν ἡλίγιταιδω ἑνὶ ὑδὰτὶ γουλέτωμ! - 

Κι 



Αοιςοφανουδ: 

Κἀοτιωντέλιρ, ἀπελθόντι ἅν» δυϑι διῶ ΡΥ τὸν γρι ἡ Τὴν ὠφελᾶμ: 
"σῶ το πολ ἡμιαιτον ἐστί Αἰ πελϑεννγνὶ ἡ λαιβαύν,Ποιναὶ πέρ λρμιαι, 

“λιν. Τρομεραῦ: κρνιξ. : 

ἐπεὶ δὲν τρια έρι δσλάν Καὶ τὴν πόλιν Γ ̓ἰλϑώμμρι ἡσωδὰ τοῦδ, 

σμαιξλοιμοδὸμὸς ὑποτιθε ΦΔῊΗ ΚΑῚ ΣΤΡΟΦΗ Κα ΛΩΝ: Δ΄ ν 

παι. ππούφων Φισι. δ ομθ. Κλῇσον ὠχινσόϑ ρόμε τὸν Τ ΓΗ ρα κρυ ἐραί. 
φανμδρ δὰ τω»: ᾿ Νιφοδόλα δ κἼρ λύασορα Τ ἠλυθλάλα. λαῖν.--- 
πρνεραν ὁ ἡ τίωκ ρνυσμέϊα ι 

Λα μβωϑασοινεῖ ἀ δὲ πες ΣΥΣΤΗΜΑΣΤΊΙΧΩΝ, Ε: 

“ἰὠκαταράοφνὴτίωδδρό ΡφΝυτον δὲ οὐλλας Σὺ». πέφινπε ταυτα 

σομ Ὁ πὐμῤ φυχφότί. ΝιΦο Τάκρυερα, τομὴ ἣν ιπωνί σίτου, (λαβωῶμ» 
Ῥόλα πεδεα. «οὐπϑτογμιφον 

; 

εὐ" διπυλύπορον ὁδὶν αν Τυτὶ με δ᾽ ἐγὼ. τὸκακὸν ὀδέηρτ᾽ ἀλπῆσοι. 

μεταισλαμ ἡμεταῖσλας Ουτωταχίως τυ ΓΗ πυσύαθς τὴν Ἔλι,» 

σμῷ ὴ ἐχφισοιηρὰ στὸν γιῷο ἜΣ υϑής σὺ ν πϑρίχο "4 λαδὼν τέω χερυίξανε- 

«Εὐλα: ὧσ ἀπῥφλιψιφοβόλος κα Ϊ δἰ Χρηῃ ἜΣ ξν ὕ}α πω 

εὐθεϊ ἀπειδὰ δυο ϑἐντῳ ἀέρι τὰ Ἑιφεμί 5: Ρ "μὴ κ ρ “ 25 

ἀκοδομιζοϑε, “ἤν βαύ.» ΠΦῸΣ υδ' ἐν τὴν Χ ρυδτισ, χρη λό. ΓΦ δἰ μωφέγυν. 

οϑεὺ πὸνι φεῦ ἐσπίον.ἐ .ἔ Χριιδοομόμι εντρὲ δέοι μὴ φαύώλωι φέρε: 

σα, τῆσδε’ ὃ οἰσν οὐνοητῶσ' λέ ὡς ὅ: βάκι δὸς χε πμὸς αὐτικευς, λέγων. 
«“ λ ΠῚ Π] 

γ4. ὁταοσ' δ) αυτολο γι ϑῆθλα ᾽ : 

ξιων ἀπωτῶντασ', μηδὲν Εἰ σ' τὼς "ΩΝ λοκοκκυ ασ: Πφ ἡ ΠΕ μὸ "πῶσ' 

λίαν τουδιαθας νγιδρι Ταῦτχκ ἔχη μὸ λό) σὺ «πρὶν ἐμε “τὴνητόλιν 

τς Ν ἂν δαὶ ζισϑίος- Τὴν δύ οἱ κα ἐστιν. Χρι σὐϑᾶον ἐνεηῤδηζέμε 
δοσεβεκϑέσειεχων ἔβινίαμι. 

ει ζνμὲ ξυνεὰι λίπε Ρφ «᾽Ὰ
 ̓οὐδὰν οἱ οἷομ ὑσὶ εἰ κούσοαι δὰ ες ὑππῶρ 

δέοδυπαλιῶ ἐβωνενλπκῆαι. ΧρηνΑλ ὅρον οἱ ἡ σῶδὲ Ἀύ κοι ρλιοῦτε κο ορώνοα 

φλόριχορᾳ προστὶ ἱερέα ἔρταυτῷ ηὸ μεταξὺ κορίνϑου καὰ σμκνώνον---- 

φηδν αὐτὴν τπϑ! γελθειὶ πί Π4.Τί οὖν προσήκᾷ δῆτ ἐμοὶ ὶ κορινϑήων : 
ΡῈ Ἐὐφεμιές σωιϑεσις ' 

περιόδονά μοιβεὶ εὐχωνλε΄. Χρη Ην
 ξαθ᾽ δβάκι: “ον τῦ πρὸ τῶν

 ἀΐρα- 

ὡνὸπρ ὥγρι δι τω δἰαμβικὶ 

“ίμκεῦοι οεξασδυοασινώρ 

τιτοι πταντελ ον πολυρφμάτισοιεὰ ἀπαίκτως τουδ ̓πἰλασῖι 4 μδῥεόλονπες Μ' 
μϑτοὶ δ δα ἰσυυνονότα 

σον ἢ ἔρον οἷ σ᾽ αὐοιὼν οἱ πρῶτοι. κ ὁ μλΤονχρνημοὶ ἀϑϊκοὶ. ἐπὶ τοῖς ἀποθέσεσι 
κὰ τῷ! τἰλθ “νά 

γραφ. ἀπομξοὺ πρὸς δφεμια, ὁπὼρ Ρ̓ μ᾿. Μ ἡ"Φαύλως φίρι. αὐτὴ τομὴ  ἀνδε τοῖο χΧϑ" 

σμοισ. Ὡς! ἐς! ἐάκιϑος. ὡσ' Φιλήπας Ἢ ἐφέσι ὁσ' Φυδιν, οὗ τος: “ίδνλλιι ἣ ὅθι 
ἐγβύον». ὧν " ὁ αϑῤῆδερ 

ὡς διὰ φληχινσίχφφνοὶν, ἀπόδλωρος ἀδελφῇ. δουτέρα ὸ ἐρνερκίαι πε: ἢ, ἡ ὁ συιρδγανα- "ἃ Βαίκι-: 

δὲσ' ὁμοίως αι δ μι οσβ ἐλεῶνοσφλξοιωτία ὁ δὴ αθίω οἷδοσ.ὃ ὃ, ἀρκάς. φεὀσομιησὴ,οντῇ ἡ οὐάτῃν Ἶ ὅ» Φι 

Ἅινπεσηϊιῶν' ταῦ: ΤΕ ἄλλα πιλλαπίῷ Ὑγτρθοιωρ ξικ δυσί τερϑ ραδοξα, ΓΝ ὅτι-ποτὲ πρλακεδωμιονίων 

μανόσοις ταὰσ' γαναῖκ, ς 'κάϑη ἡραν, ἀπύδλωμος αὐηρϊ ποῦν καϑι γτίυϑθύνγος. Αλὰ οὐδὲν μὰ φορῶ 

κϑσαι, αὐ δὲν μῳ ον νῷ οαἰἰκῶσοι Ξ γβνοῖ' ὼς ὺ ἐλ υλϑιν λισιτελῆνια ἀδὲν δον αντί ἡϑοὐσδὲν 

κωλύομ ὙΤλμυταξυκορίνθου ἦς ἐγὼν λεμλχριοδ νὐδ ῥάσον κ ΤΊσνο! ιορέγϑου ̓ ϑὺ σικνοδεοό . 



ὑπ
 

ι 

Ορνιϑεδ. 

Πρώρν "πανδὼ ῥᾳϑύσοι, λυκοθι χακθδν 
ὁσδὰ κε μῶν ὀπίωρ έ λθῃ ̓πρωτηρο προφύτις, 

; τῷ, ἡ ϑρὶ ἡμοζγιομκαϑαρὸνονρὰ καμμοὶ πύφγλα, 
ΠΕΡ ες ο τῷ ίδελα; ἸΧρη» λαβὲ πὸ ὀνβλίον, 

Καὶ φι σἴλην δεύγαν . «σλάγλνων λέιξέ πυπηλήστοι 

ἴ Ρφ Καὶ απλείγχνοκῖ δὸν ἵνερψιΧρι»λαρὲδ ὀυβλίον. 

Κἀν ἐδ ϑέασιεκοῦρε ποιῇς ταῦϑ' ὡς ἐσγτίλλω, 
Αἱ τὸσ' ἐρνεφέλῃ σι γνού σεσιιρύδέκε μὴ διῶς, 
Ουκ ἐσέλοὐγρυγώμ.οὐδ' αὐεντῦς: ὀδρυκολα τ. 

ΠηΚαὶ ταῦτ᾽ εν ̓ἐντεῦϑ; ιχρλαβὲ Ἢ Ρ βυδλίσμ . 

Πι.ὁ υδὲν οἵ ρ ὅμοιοι ἔιϑ᾽ δ ὀχονημὺς πτουτωΐ . 

ὧν ἐπ πορὰ τὠπόλλωνος, ἐξς γραψαμημ. 

Αυτὰρ ἐππὴν, αὐθρωτρεὶ ὡγάκλντος οἐλαφὼν 
Λυπίθύομ το ἃ ασλαγ μῦν ἐχϑυμῳ, 

Δὲ “ὐτὶ Χ’ ἡ τύ] εν οὐ Ὸμ "πσλιυρῶν Ῥμετοξύ: 

Χ ενοῦ δὲρ ̓Λέγν δἰμαίσωπφλαβὲ ὀβυρ λίου» 

Καὶ φείδου μηδὲν. μηδὲ οὐ τγῦ ἐνμεφέλμσί» ᾿ 

Μέτ᾽ ἣμ λεέμησῶν δυμήτ' ἣν ὁμιτοσ' δοπεῖθης 

ΧριιΚαὶ ταῦ τὶ «δες ̓ῳταύϑω Π4. "λαβὲ ρυδλίον. 

Ουκ Εἰ “ϑυραζὲσ κόρακκασιχ ρθοδι μοι. διέ λοίος. 
Π4. ὄυκουν ἑτέρωσε γχυπεολοτόσεις ἐκξέχων:, 

Γεω: Ηκωσπκρ᾽ ὑμᾶς Γ"4. χερομ κὦ Ῥυτὶ καικόμο 

ἐπεῖον ἡπύλις μεταδὺ οὐρανοῦ 
νὴ γ|σ' Ἱδρ). Αλλωσ. αἰσεύτοῳ 
τῶμυϑὸ Ἰφα γαωλϑέῳ τὰ 

τολουγονὸ ὁθεδς πεν εἰς Ἂ μέ - 

σν ἰωτί σοι ορίνϑου τὰ σιωνῦν᾽ 

ἄφορος ϑῥαυτιὶ χὐ ρα Κ δὲ ἢ ὃ“ 
λον πρίζᾳ. Πανσῶρᾳ. “ἴτας 

πειδὲππιντοι κατα υΛζιώσυρᾷ 

ται ἀφ οὐκοὺ φέσᾷν ρος κθλανησι 

σῶρα. Αἰεηβσεῤνεφέλῃσινε δ ὅχ 

«τλῶσ »Ὁῃ τόφησιν. ἀλλ᾽ ὅτι 2" 

σμὸσ᾽ εὐ Τραθηναοις διδοβϑῥὸς 

τόσον το αὐξηθήσεόθοιι, ὅσοι δε 

ὃς μ᾿ ' δλλων ὀρνέωμὲν “τοῖς νε 

Φέλαις προύχει. συν τον κοὰ αὐ- 

ὃν ὀρὸν πειϑέταυρον τη μέν 

»τετου, ὁπωδ αὐτιλάβι. -τούτουὴ 

᾿θλεῤηρῖσ ἡ-ππεῦσι μύμνηται. ὡς 

ἐς τίω πόλιν δοκοῦ τοσ' ἐἰρῆπ- 

οϑ»ι! ἐν τοῖς Ῥαϊκ δᾶ 5 

Αὐτὸρἐπὴν ἄκλητοσ'. Δ 

εὐτρμέτρραια σλο ὥρια 

 σ χρλσμόν. 

Στλαγχνόύφν. αὐλαΐγηψωρ 
μυπολαβᾶν, Μήτὴν λάμσων 
Ν᾿. “χενημολόλος, ὃ ΠΑΡΜΗΒΑΡ: “μι 

Τε φιὸν ἐαν αὐοὸσ' ἃ ἡ ὃ ὍΟΡ -- 

πονφεἰδυναὐτοθἰαὐλὲ ἐγῃ ὅσιον 

ὡρμλεηὸς βρύσι ̓)δοστείϑηρνι 

μλρώσιχενομολόγοσ, ἔτερωϑι ἣ. 

ὡς μυδλόσ Ὁ »βοδόνκος. σίμμα 

,ὐσ' ΝΥ͂Ν Μαριώφᾳ Φιὰ ὃν δηυπεῖθα ὃν ̓  ἰιγβα, ὡς ΓΝ τιλικλόδες ἂν ἀμίθικ πυόσι δζλον “»ι ὦ. “πο 

“ὧ) δὲ ρυτα ἐφγυί γον ἐμηροϑενὲ ἐν κρῦμῳ. αὐὰρ χορϑνᾳ κε “του τοθεοῦ; καλά. ούλᾳ διο»πείθη μι 

“αὐραμῶ ΓᾺ τύμπανα. κὰ ἀμφψιασε ἂν ἰκοινῷ. ϑῦπε σριοῦντεσ χερμοὺς αὐγὶ 1σ’ δ᾽ ϑαρο δεῖν δγο 2 
»πεθθ4 δ᾽ ἥγα μωμοβϑρῃ- Ηκωσαρ Ρ ὑμάσ. ἤϑεσισ' ὁμοίας ἑπέρασ “περιόδον ἐμ σἴχων ἰαμβι 

κῶν τι μέτρων ἀϊιατωλίκ τῶν ξιῷ ὧν χελϑυτο, δύσυντεσ' ἄσω γὶ ἐἰσϑεύισι ἐν Ῥαγιν" μετα μν 
Ἂ- ὁρ! μυὶ κῶλον ἰαμβικὸν μονόμυτρον βρα χυκατάλιντον. κ μετὸ ὃν " ασιιναίρτητοι 

διδοιῶν ὃ ο πρώγσ σύγκφτοι σ αϑαπιΞεκς βάσεως κοῦ τροχοϊκῆσι ὁμόϊας δυσεως σ᾽. ὃ δὅτο; "Δ. 

σύγκφται 4) 'αμβικοῦ ἱφθημιμφοῦς τὴ τροχαϊκησ Θάσεων.ὁδὲ,νέ. 4: ἐμ βικοῦ πενϑόμυμε- 
ροῦσ' τοὶ να πσικησ δισεωσ. Χο Τῶ ᾧ τίλᾷ κορῳ νἱυδιόμτων Ὁ» ὑποιοδ. 

Κα 



Αοιξοφνους 

Ἀν κα » δ δι ὀγοῤυοσι δῶ ὅμν, ὑπο Τ ἰοὺ δρεἰσων. τὲς δ΄; δέᾳ [4] λήμεχυδ᾿, 

ῥισομάμθ᾽ ἤν ὅτ σύμι Τίς ἡ “σὴν οἱοιυΤῇσ' ὁκόθορνοσ τὴ συδιοῦ 
μαλοσπρὺσ δὴ ὑπδεδ) 
Ἰρλλξι0. Μέτων: μέτωνὰ Γς Γεωμετρησοιᾳ Θουλομαμηὸμ ἀέρα: 

ἐὐπυό ἀφρρνόμοσ ῷ πωμέ ὑμῖν δελέίμ τικαπώγιας Πφ “πρὸσ μ ᾿ἰϑεῶν 

Ῥι- τούτου ἐβιρδενιαυνὸς Σύζ εἰτίς αὐδρὼμ Γιὼ ὅρτις εἰμεγω, μίῇϑ. 

Ἄ ἰ δὲ 
τοῦ α μφβι να ὃν ἔδερ ἐλλὰϊ λῴκολφον δον} ενεϊ πέμοι 

αὐλένι μάτι θ ' αὐτο ἀσρο Ταῦ πῆ δοσοι πὴ ὅ:: Γιω Κανόνε δ' οἰέροσ: 
Ἅογκὶ “δἰφρόμι οσ᾽ δὲ, διδῷ Αὐτίκα δ ἀ αἰδρέσε τὰν ἰδέαν ὅλος, 

γέμον ἰδ ἐκκολωνοῦ- οὗ Κατῶὼ πνιγέοιμοί αι σουπροθηὸι οὖν ἐπ 
πολ ψόδϑοσ. Φιλόγορθ᾽ δὲ, 

λϑυκανία φεσὶν αὐτὸν. "δὴ Τὸμκανδι᾽ ἄφωϑι που ονὶ οὖν κοῦ σπὺ ' λον» 

χρέα, ἰπράγυ διλ) ἡ “στὼς Ευϑεὶσ' δυοείδη παρ» μαιϑεμᾳς: Πφ οὐ μιανϑάμω: 

ἃ ἡντιὐξυϊεολωνᾷ. ϑ ̓ δφι Γεω Ορϑῷ μεηρήσω καυόψι, προύτιϑεῖσ' ἵμαι 
λόχρθ᾽. οἠκολωνββϑμαῦ 

σὸν οὐδὲν λέρφοξναι. ψιν- ὁκυ Κ λοσ' γὲν ἡταέσοι Τί Ῥαγωνός"" κανμις σῷ 

οὥσ' ἡ πρδπυϑοσωρουήλιο Α ἐ)9ραιφερουσο δὲ αὐσίρ εἰς οὐ τί ὅσο! 

πρόπινὲ ἐντῇ ἡγύν οὖσ ἐκ Ορϑαέ "πρῦσ' οὐὐ τὸ ηὸ μέσον: ὅσ σὶ ΡΆ ἀξέρια, 
ἱκλησια, πρθ. Ἰφτειχεεῖρ" Α τοῦ κν κλοχεροῦσ ὃν “706 δ ϑαὶ παντοῦ χα 5 : ἕνοῦ β' πννίω. βκισαῦτε οὗν 

χροΐον φαύότινδν: ἐεδνο Ακτῆνες αἰ πολοίμσω σι, Π 4 αὐϑρωπεσ᾽ ϑῳλῆσ' 
πάνω ἀγαλαμβαϑῷ κὶ 

πνυξ: ἱκολορόσίβιρ ὁ ὁ ὑτῶ 

φοσ᾽ ὁ ὁ μίϑϑοσλε ῥϑρες: “΄ ; 
“Ζώσ με ἱ ρύσ' Ἢ [ ισευύηθεσ' γηϑουὶ Κολωνὸν μαλᾶν . δῥιϑεψῴλμακ ρμᾶ σ᾽ σϑᾶρι ἀλὲὰ οὐϊεῖ ἐς. μελὶ 

δπν δὲὰ “στῶν ὑκδμοωσεντο ̓ς ὁρισμδισγίγρα Ἶ Φλιαὐλεωσ' Ἰσωσ δεένκολο νῷ κ ρίωώ ἰωπινὰκαπε 

σλιϑυανσοιτα. Φνὰν ὁφρυὶ χα μδνο τρόπῳ. “ποσὶ Ἰβηνὸ δ᾽ “μετὰ χούντοι που τησ' Φροντίζων. Αἴτορ ὃ 
Ἀδυκωμιθύσι δισδὸκ δτοὶς ἴς ρϑνας ἄγων. “ιαϑέμτου δὲ οι. ὃ μορδγροπος ἁπὴτυραίνοῦ χρείου, ἄρισται. 

Αλλωσὶ “σῶς ἐν φο' κολωρμῳ - ἰώ ἴω τινὰκ τοὶ μηχα »χέορσ' οὔ σοίψ. δάγκλμαὴ αὐνοϑημα ἀφρὸ 

λογικὸν καπεσι ϑυουσοετοαυταλὶ ὅτι δὲ κολωνδσ ἀρλδίμῳ οἰ δὐδυσιφιλόλο ῥεσ' δὲρλϑίωο νέαφα 

δὶν αὐτόνοοῦ τος δίἠβηνμἐτωμοῦ ὁ ὃ «ψϑιαυτὸς ὃ ὁ λελϑῥδροσ' μέτωρθ. Κα τσὶ γίαμιανλιτο 

ὡσ ας Φνοὶ πνιτὺσ τ κφταιτῇ: γβοχοὶ } ) ἐξῃσ' ἀ δν αὐδιντοι. “πνιγνσ δὲ οὗηρσ', ὃ ὁκρίξανθ δὲ μι 

γνοσ. Π ροτρὰσ οὔν. δὲ δυμοσ. τοιοῦτον ἀνρἔβετῇ; γὰπὸ "κόμϑμθ". ὕμοιοσ “ν! πὶ ἡκαϑειπϑὸ πώμω 

τι πἰικεῖ ϑμθ.,πτὸὶ δὲ ἐ ἐξάσ φϑνοὶν ὁ δσυμμαχοσ, ἀδεανόητ. Ο ἱύϊολ θ᾽. ποΐζᾷ. ἀδιύατον 
που ὃν κύκλον Ῥετράτωονον ϑοέϑο. Αὐτοῦ ΛΡΛΡΡα ἵνα το μέσον κυκλοτεροῦσ' 

ὄμγρ,α ὁδοὶ αὐτῷ “ἄϑεκ τωϑεῦσιν ὦ ὡσ᾿ ἀκτινθι’ ἀςέ ἴτω Αἰ ρωπησ ϑευλήσ ἂν σι ρκασμῳ »υ 

σιν. ει δὲο ϑεθλίσϑηοσ, Ὁ ἐαῇ ἀΦιλοσζωρ ὅς, αὶ γομυπρίᾳ διαφιξοημδῥος. αϑέονοίδονπῖῷ κατ 
εὦ 

σμιὴ δὲ κοινὰ θωρωυφ" χρὴ ὅτε Αϑϑ-ἴριασΐωται, ϑβλοῦ ἐμ ἃ οι ὅτε δὲ ξωριώνται, ϑιάλυσισ. 

κἀμὼ 



Ἶ Ορνιϑεσ. 

ο Μέ τῶν Τὼ» ἢ ὕξην" δ 4. ὁμϑ' στιὰ Φλλῶσ' ἐγὼ; Καμὸ περόμνβλύςφί. 
Ε͵ Κάμοίγε πειϑύμδρ 06’ εὗττοχ ἐμφτῆς δδοῦ. γουξειρ ἡβοκληθηῇ 
ἐλ Ονῦον. Ξιογηλ 

ΓΤ ὦ" Τι διἐσλδιεινδμ.Π4 ὥνπερ ᾧλακεδαίμοψι. ποῦν»! πϑ  φλεκ λάρος -- 

ο΄ Ξεϑηλουμ"Τοί,μοῖς καὶ κο γὴν "το χνεσ. σϊαΐμονοσ' ζονηλασίας θε6-- 
Ν 2} ΄-“ μ ϑχ ρῷ Ι ο΄ ΒΛηρρὸὲ σὺ χναδικατ οὔσυ»' “ὠὐμῶμ σασικφετε, ἘΤῚ ΡΌΡΑΝ ὟΣ 

Κϑὺτρ! ακος ἢ. ποτρεκῶ να, ,)»»» 
Π4Μὰ τυ ὅδὴτ' Γεω αὐ “πῶς, Πφ. διμοϑυμασὲμ. σε αποδ σ᾽ γγολδρνς, ξτν 

Σ ποδοῖν ἀπαπέμτος ̓πϑρίλαζόμασ δοίκέϊ - λασία πἰ νον οὖρθεὀπομυπίς 

Γεῳ εὖ πάγοι μι) Ὁ αὔτι νδᾷ ἡ σὺ ἪπΦ οὖσ ὐκ δῶρα. φισιν"Μῶρ σϑεσιάζετε ἃ αἱ“ 

Φϑχρες οἷ πέκήν το Ὁ ὁ ἐγγὺς οὐδ τουΐ; ρου μὴ ἀσ ἀλλίλας μαύχι 
ἶ ϑειἡσουϊε οἱον᾽ὰ ἀρ ᾿ἐφεα- 
Τὼ ὅν μοι κακοδαίμων" 4 ὅκ ἔλεσον ἐγὼ πλα; ων οὐκιδες ἀφεαίνσ εν 

ὗυκ αὐαμεβήσεισι σού δι οὐ“χηῶν αἰ λοιλβ: μεῦ. πρὶν ἀπρπυμποινιοϑῆ 

ἔα) Πδηρύξῳ ὁ Π 4. γῆς ὁσοιρδοιν οἴ λον οὗ τοσὶ, γαιὰ μα δὲ τὐ τ 4 αὐτό. 
: Ε ἔ δι . τῷ κυοέμῳ ὌΝ αν Εἰ αὐ ται. οὗ τλλομ. ἀμαὴ 
ἐπί: τῖσις “τὸν ̓  'κω Ψ χ᾽ τὐ τ φαὐλρ. Οὐκ. αψαμιε, 

ἔσ τὸς νεῷφε λοκοιεκυ ας 4. ἐπί ΠΥ βισει δι οὐ ὑγωμεῖισεις ἃ Ἢ 

ἔπεμψιν ζω 'ς σα δεῦ ρρ. Ἐπρφοῶλον ὄυς Αἴ: μαὴ ὅτι οὐ μὲ ἐπραφρινί 

Τελίου δῷ .7} οὖ Ἀφ δῷτοι͵ “τὸν μιϑὸρ λαβων: ει ὉΆ ΝΠ 4ν τινλάρ χω 
καρινίω. οὐδὲ μιαγουλ,ἀθήνα 

Μὰ πράγματ ̓ἔχειναλλ ̓ ἀαϑένοι, Ἐπ ν" Ῥὺν θεν. ἊΝ Ποῦπρόξονον προβέρος 

ἐμκάλουν γριδ πέτα πϑὶ ἔνε; 

ἐσ . ὑποθέχμϑοι τοὺς ξένους. σου ̓ ὐβᾶλον πύλεων ἡκονοῦς. Τισὺ ὃ σρορδαμψείποιλοσ'. οὗ τοσ' 

ἡδσ' αὐαϊεινδαραξαιξασιλοὺς μὴ} ππϑσιίοας χώρας: “σ' ἐν μιᾷ ἐἡμέρᾳ τὸ ρον δὰ χιἰλίωϊίωτι- 

σεν. ἐκ τὐ μάλα φι τος ῥυνφαισ. ψφασιγοίχρῶι αὐτὸν ἱκαιλλοοπίζεοϑοι, Ὑἱ οτεοϊίκείοις μὰ ὁρᾶι 

εἰ μὲ ϑύνούχοις κοὶ εὖ βαισ᾽. "πεπυρπολημόμου δὲ “τοῦ δίίιον ἀνδορ δὺ ρεθέσ, ἀπίϑρινοιν. ἀπρδλδοῖν ΡΘ’ 

δὲ ταῦτα φεσὶν. "ἐγγεγρα φθαι ὃ ὑλὍο τάφῳ αὐτοῦ) ἀσσυρίοισ' γρωμμασιψ' σριρδανεππωλοσ' ἄνα 
κιωυδὰ ρου “ποῖς. "τωιρσθνπεκοὺ ἀγλίαλον ἔδει μϑρ ἐν ἡ ἡμέρᾳ μκιᾷοῖϑιε. γῶῖνε. ὄχϑον. ὡς τὰ 'γλά, 

οὐδενόσταιν ἄξια ὁ δὲ ἑλλωνιίκος ἐνηὶσ' “-ε σιϊιοῖσ, δύο φιοὶσουρδαιναατώλουσ' πγονέναμ 
Εἰς ὃ δ αὐν. "πῷσώμ βασιλόϊδιι ὅσ ἀντρνῷ! ἀριζετοτέωφὐδωμορΐαν. λέγ δὲ περὶαὐ τοῦ, στ μιᾷ 

ἡμέρᾳ ὅσο “λ4σ ἢ ἐκ τισετῆς λυκίασ' τουρδὸν δ᾿ ἀγ χιαλίω. ὦ δε, 'ῷ τρυφυλῦσ. κὐἴο ὄδει 

ἐκ . Ῥαπελοσο κρὸ Ὅο᾽ φίμαπι ἀλλόκοτοσι δι Άφ,ϑισινἐν Ῥρβ τοί φῳ εἰ Τὸ) ἀλαγφάφϑω; τοῦτο τὰ 

ἀδγραμμαι δά ὩΣ ὅτι ὑννὺσ' ἴφια, ὃ θυμὸν ἄεϑε τεραοιϑρθν ϑοιλ ησί» φανόμντιτοι, ΡΣ ΔΝ 

σις : κ δ ἐγὼ ὁ ἀποδόσει γίνου μινγοίλασ βασιλόψωνυταῦ τ᾽ ὑλο σαν Ἴφαγον ἣν ἐφύρρισα, μὰ 

"Τερώτων περπνε ᾿ἀποϑον. ψρ ὶ δὲ πιλλὰ ὐὐδελιαίιᾶνα λύλφηϊ αμὰ δὲ σφ βιότοιο δρμιίνεσις οὐδέ 

ποῖξϑλὴ κικπήϑω ϑ. ο ἐθέλων σφ να ὧν ἀπε [ρόναι πλοῦτομ. Ε ταῖσι οπησ ἡκῳ. σλυ 4 

καιρίυδά ρχόν. οὐ γολ ἣν ἀϑμνῇσι "λαλὼν δὲ, αὐ“ τῦῦ ΚΕ ΛΗ ροϑὰσ τοιύτέω. τίω οὐρ χόν. 

Δλωσ.οἱ τρἢ ̓αθιναίων εἰς ταὶς ἐπηκόου; “πϑύλάσ ἁθσα ἐψμιόϑου τὸ παρ ἑκαΐςοις σεμπο ̓μϑροι δῶν 

σήιαπῦν ᾿ϑὺ φύλαικον. ὑκαλοῦνγ. οὺς οἱ λαϑκωνεσ' ἁρμοσυῖσ' Ἰλ ε29}' 

ΙΚΚ πὶ 



4 Ἶ Αὐλ κων 

Αοιξοφιίμουσ: 
Ψ Κε . δ. “ς 4 γὰ ΝΣ Φαβνάαν, δρατηγὸσ πιρσν Ἐμμλῃ σι) οἰσοιδύουν ἐδεδίην ὀμκοι μϑμοομ ες 

“1 Ἄ 3) “- ; ὁ φευρναλκισ' φρο - 52 , δε μοῦ πέπραι(τοῦ φαρνείκῳ» ζου. ἀλαζωνικῶς οὔ οὑνσπ ἡ“ ξ ὟΝ “ Οὲ ε , 

“1 κοινωνίαν ἔλεῖν ἫΝ -- Πφ4 Ἂ ὑπιϑέλα βων: αρσϑονθαι 

ππκον. ̓ὙΤὠκανσῖν. τουδὶ κα Ε πϑ- Τουτὴ, ΥἹ ἦβ Π 4: "Ἰ λησία“πέθὲ νὰ ρνοί κου, 

δουσγε ἀμφοθικουδ ὄςδο ΕΖ]. ΜΨΗΜ ὄδιβτυ Γ ρομοτυ μεν ονοῦν καὶ ἐσήσες οητησ: 
Ι πὸ εφεστικϑιἄσιε ἑρὰν Πφιούκαςποσυξδησής, οὐκ ποίσεις τῶκοοο. Μυμι χιῶρνα" ὄςὀνμαιμα ᾿ Ν ͵ “] Δ» ! ἱπαρίωγαγί ρον αἰ μοὶ Οὐδιειψα, Δ πύμπου σιρ δ᾽ ἐήσς ὀηρυς 

σεισ: Εἰ σἔσισικ ὀσρυσο οὶ Ρ̓ ὅ7 Εἰ πὴν πύλιν͵ πρὶ ν καὶ χιϑῦ , ϑαιοῖ ςϑεοῖρ. 
ἐπα παν ΕΝ ἐτον Υ»ἕαν 2 ὁνεφελοκοκκυ πῖν, πὸν αϑν αὖον εἰδηκῇ, 
οτοτῦ ἀζιδύ ες « 

λοῦμι Κγρωφομ' ἐς ὃ δ ΓφΤουτὶ τὔγδν αὐκαιὸν Ὡ βυβλίον ̓ 7 
καϑήριον καιλῦ, σὸν μα ὙΦὙ ἡ Θλομα οσω λθο εἰμι 8. πο μόμους ὀων 

Ι 2,6 »ν ΕΥ ν"χιῶνα: ἐσ Τὸν μαδρμδίοον ἥκω ἀκρυμᾶς δοὺρϑ σώ λίσων" Π4.τὸ 7, 
θιωψα»οιρέσιν αἱ κρίσεισ'. “χε πες ΝΣ εἰ 

Καϊωτιὠσέλον ζτιτερνμο Υ με ρηάκῳ νεφελοκοκκυσέαοντοις δωτοις 
᾽ Ἢ [ 

δίαναψαγρα φίω. .«Διασήε Μέξροισι (σὰ ςοθ μι οἱ σέ" Ηφ Νεφίαμα δσ,- 
ΓΟ ἀηρπεοτήσοια ποι ὅλα Καϑάτρ ὀλουξι οι, 
ποντογσυϊε οφαύῃν. Θύσιν Ρφ Σὺ σίγ οἱσέπερ ὀχοτύ ξι 6 λθ"σε τάχα. 

ΤΩΝ νότον: ΚΙ Υῃ. ὄν: τὴ πέρᾳ ΡΠ’ 47 κ οἰ7ρῚ σεῖς Ῥὺν υδμους, 

πρόξαν. Εἰδιμοιξριιποιν Ρ "κροὺς ἐγώσοι τήμερον διξ ω νόμουσ: 
τοπ αὐύϑοισι μυτὼ τί Ἐ.α!, Καλδμρ πετιϑύ τοῖρον ὕὑξρεως͵ 

ΕἸ ἐΑΡΘΉΡΥ τ, Η Ἐς τὸν μμυ γι ὥ να μῶν αν Ἂ ν 

νὼ σπθ(Δοῤ! ππεῖσιπεσρὶ Π4. Αλυηϑεσ ὅσ τι δ» ὑι ταῦθ ἡ ἀῳσυ; 

αἴκεν. δ᾽ Αν: -δυπερατἄψου γη αν δέος ἔξε Ἀουύμψ ποις ἄρχοντας, 
βασισ ὡς ἐν ὑππεῦσιν. ἴλ- Καὶ μὴ λέχυτοι κα τὸ τίρ σήλερ, 
ΠΟ ΣῚ ῥδγαβασισαῦτι ἀκέχει 45) Δ᾽ ομνὲ »Ἰδμέρν αὐλμάναιίε Π φ μοι καικοδδοῤμων᾽ (οὗ σὺ Υν ὃ ἐν τοῖν ἡ᾽ ἐπι 

σαρα. "βὐδὲ καὶ οροηδ. “τὸ ; σι. Απολῶσῳ “ΘᾺ γράφωσι μωρά εἰς δροαιχμοσες 

ἀδλῥῥιμαντδαύτῳ δὲμδοὶ Πιῴ. ἐγὼ δεσουγιτὼ καδῶ δια σικεσδῶ . 
αὐτεπίρ ῥαμα ἰσυγνῶ ἘσέΜέμνησίδτὲ τῆν ςἤ λησ κατίτιλας ἑασερασ, δοιλοροφλκλίο. είχωψοις τ τῇ ο΄ πίον ὲ πυλιζ᾽ δαμινηη »ἱ]ὰ Γφ ̓Αἰβολ λάβε τῶ τὴς αὐ ηδριοὗ τοσοῦ ῥδρ εἶσ 
ε( ες ς΄ Κ᾽ “Μακσυλιίιὰ ἐφον ἱερΑτπΐωμϑρ ἡμεῖς ὡς τῶχις ̓ὠσευϑεμί . 
μιμηληὰ Ὑἱ “Δ. “μά σε Θυσορτίς εἴσω" σι ϑεοῖσι τὸν γργϑν "Ἢ 
βαμεξα τὰ σα αἴγαππίο νὴ 

ὦ δῇ ΚΑΪΣΤΡΟΦΗΚΩΛΩΝ, 1Δ΄ 
κα ἐπέβάμεβα Αϑβαάϊωατει 

λιτοὶ: υτα 4. “Ὁ ). δ΄ φιν ΧΡΉ δωμοιγῳ' σπνῥήῆϊᾳ 
μπτν Ρ̓ ἡ ἐγ, δέμε βον. 

ὃ δὲ ἐσ. ἐφϑεμι μερὶς ἐκκρετικῶμιν ῷ ὃ δ ἥϑράγραφοσ οἷ δ), -σλὶ Ἰσὼ πνινϑυμῆα, 
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. Καὶ “φντοίρ ΧαθνΡι πάρτε 

Θυ͵δουσ᾽ Αἰ κκ τοί! σ' δ᾽ χοῦ σῃ» 

Πᾶσαν μδὸ ὃ) }Ὁ γὰν ὀήϊμω. 

Σώζωδ᾽ ὐϑωλλᾶς καρποὺς, 

Κτεΐρων παμφύλων εἔνν ουϑο 

Θερῶν ὦ “σιῶν τ φτοοέᾳς 
ἑκκαλυκοσ' αὐξαν υϑραι γένυσι ἐπρλυφαχϑις, 

Δέψεβρεσιτ' ἐφεζόρῶρ ακαρπρὸν ἀπρβόσεκ εΤοίΉ 
Καρίμωδι οὶ οἱ, κέ πουραὐώλεις 

φϑείρουσι λύμιαισ ἐχβήστες: 

Ἐρπετώτε “αὐ δον εθ᾽ ὁ πύσουπορ αὖ . 

ἕσν ὦ τ ἐμοῖς τρλ κϑμ 

Ἐνφομαῖσ' ὄλυ τοῦ «---- 

ἘΠΙῤῥΉΜΑ ΣΤΊΧΩΝ ς΄. 
Χο Τίδε μϑῴ τοι ἐμὲ ἐρᾷ μοίλισ' ὑσανοὶλρ ρ ται. 

Ην ἀποιοτεῖνν τὶς ὑμῶμ “δ αεόραιν “τὸν μίλιον, 

᾿Λαμβανφι τοίλαντ' ἦμτε τῶν Ἰυραννωρτὶς τινά͵ 
Τῶν τεθνηκότων οἰτρις τείνμ τάλανον λαμθωΐν. 

Βυλύμειϑ᾽ ὅν νιῶ αὐφπεὴρ ταῦ το χο μεθ ἐνϑώδε» 

ἣν ἀτρκΤεψψτὴςν υμῶν ὦ λοι ράτα τ τ ῦϑθον, 

Λήψετου τοῤλανυνὴν δὲ φῶμτ᾽ εἰ εἰ τούτη, τί ἥαρα- 

ὁτι σίου εἰρωντί ατίγνϊ σωλϑκαθ ἡ 78 βολῇ 

᾿Καείνων ἀπωμφύλων ἐκ 85 

οἠοισ' ΓΩ πολέμιοι ὑρνιϑεσ' 

ὧσ' λαιρώρισ' αὐε ὺσ. 

Ἐπετὰ κοὴ δέκεται. "ἡ τὸ 

ἀλλα δχίι τα εἀρπῷ ἃ εἰ πύ- 

λθ 1: ὃ σικορπηόδ, ὄχκετσα ἢ 

ϑηεία ἰοβόλα. 

Διαλϑραν ὸν μύλιορ. οὔτος 

μιεπὰ τίυνζλωσιν μῦλυ, ᾧ 

αθήνους ὅκει “τοὶ ̓  μυσήρια 
. Φ ππιοὺν 

κυτίλιζον. ὧσ' ποδλουσ' ἐκ 

Ῥύπον πελετήσυτοῦη οἷ 

ἐκάρυξαν καποιῦ του ἀϑη 

νοὔδοι « κοὶ ῳ χαλίμι σήλν 

ἔγραψαν. δέφησι μιε μελαῦ- 

θης «το! τὼν μυσηρίων . 

ἙΪς “δ αὐτοντοῦ τω ἐκ-το ψκα 

φίσματος ὄλιφῳῳ . οὕτως 

δ ἐκάρυξαν. δὸν μὸν ἀππϑ 

(υτείναν!α αὐτὸν τούλανηον 

λαμβάνεν. ὃν δὲ ἀγιγὸν 

σα, δυο. ἐκαρύχρη δὲ τοῦτο 

διὰ ἀσεβὲς αὐτὸν ἐπεὶ 

πὸ μυσήρια σποῦσ! σι "γθη 

ἱκοινοππονὼν οὐ. νὺ "Ν "οὺς ΠῚ 

λορϑῥος μυθοϑε ἀπε βέπων. 

καϑυίπῷ ἱρασερὰσ' ἱσορᾷ: 

ἐκ κείν ἐκ ισϑι ὃ δ μάλιν 5τὲ 

«᾿πὸ τίω ἅλωσιν “τῆς μήλν 

οὐδὲν γον κωλύει  πρότε 

ρὺν. ̓ Αϑῥανβος δὲ οντο “περὶ μυρηρίων προφέ ριταιτῆς χολιῖσ φήλης αὐπίγραζφον. οὐ ἡ ξἐπικὰ 

γῶν Ἂ αὐὸν κρὺ τοὺσ' ἐκ δε ϑόντοι πελλανξισ. ον" ὁ γγρατῖ, “ ἡ ταΐντουν ἐν δύτις ἀποκ τείνι δγα 

οἴϑραν τὸν μήλιομ, λαμβάγᾳν εὐῤγυρίου τάλαντον « ἐαν δέτε ἀγοίτι λαβᾶν ὅδε 
Ἁ 

᾿Αἶντε Ὁ μεσ ἐμ τινεσ', τινα. ὡσεὶ ΜᾺ ὁ τινα δῆ' ἀρνκόντονν αὐτὶ ὃσ᾽ ἐαν Φονόνσ!. Τὸν 

τθννκότων. μὰ ἐσ] ᾿ ϑινάτῳ φονγέντων"ον ὃ τόϊ σ' ὑπομνήμασιν, οὕτω γγραπί οἱ «ον  ὑπερξολῖ 

κοὸ τοὐσ' τρί ὀτοισ' ἀποκ τεὶ γθν. ὥρτε μελσίνεμ παλασιζοντοιι δὲ τῇ ἀμφιξολίᾳ: λέ 

ΠΌΣΩΝ (αν τισ' τινα Τὰ τοῖς τυραύνοις πρασηκ ὄντωρ ἀ ἀποκτείνῃ »τύλαντον ΓΆΡ, "ΘΙΟΥ γώαι 

δα, τόκον ἀδελφϑν, τοὺσ' σωιυφμοσίους κοὴ συμιπράβαυτοισ' τὸ Κ΄ τυραν]. 

ὙὝὸγορούϑιον. αἱ αὕὼ ὅπερ. ἐκ ἢ ὁ ὀρμέων. ϑρούϑεον δὲ ὃ Εἰ σιν »σ' μήλιον. διὺ κὼ οὕπτωσ' ἄροσεγεκ πίον. 

σιμόρων. δὲ ἐσ ὀρμαϑὲνσ σιωτιδεὶς Συαινγουσ. ἄδοςὺ ὀρφέου. σρίαδὲ αὐτοὺσ' λνυπᾶ, ὅτι ιϑηρόφ ὅπηι 

“τωλε,» δτιζ' τῷ ὑβολοῦ σ΄ ϑυτελίφων. ἀὐηρύαν 



Ὑ ώστε κοψέλοισιν. οἱ ιόψ,- 

Ρ ὴ ὠοπτοκούτισ, κονῇω 

σι “τοὶ ὦ α- οἱ οἷν ὀρνιϑειῆρεω 

7: ρλαυτοκιμβαύεσιηρ. 

"ῥάμθλιαι τα ῥά μφντῇ 

μαλακ ὅτητι, 9“ [ερῶν. 
δὲ ἐραμὴ ὃ κορύξωσιν, ἢ ἡ με ΄ 

“τὸ “ὁ σφαξαι “Τερὰ ἐπί 

ξάλλουσιν. δ:τὲ φ αὐτῶν 

αὐηρὺσ' κρυμαμδμους, ὁρα 

θῆναι πῶσιρ. "ἐμφαιτικὸν 

δὲ παλίϑουσ' ὃ ἐγχεῖ: διαί 

ὡς δὲ Ὁ ἐρχεν, ὄροντες γὴ 

διὰ ὃ τὰ ῥινῶν, κϑὸ ἰερεμοῦν 

Τές ἐπσώλοιν- 

Παλόνεν. ϑηρόύαμ. πεοκαλῷ 

οϑνα. θωϑοισιν ἐκτυφλού- 

πέρ τινα ὁῆδ' ὁ Φρμίων. ἱ σούνοτ! 

ὧν δηίωτύρ. ὁστωσ' τῇ Ὧν“ 

μ, πρὸς καλόντο ἬΝ ὁμοιθ 

 ω ὸ τοῦ τὸ μλϑϑηδνθανι 

κὸν, πειλόύον ἔλεων. 

Αλλωσ. ϑηρϑύειν: πρόκαλο, 

οι δοσικόμϑρα. «οὐ περὶ “ 

μο γον δὲ τοῦτο. ἐπεὶ δὲ 

; ϑοβδῴους ν ὄπεμ. ἀλλὰ 

“επίβι, ἐπὶ περισερὰσ' " 

φάῆ. οἱσ΄. Εὐδωμον φυ- 

λϑρ; ῃ  αὐήρωδὰ καὶ αὐτίρςο, 

φὶ,, ᾿ ὁ μοιαξὶ τῇ  δίμον δρὃ 

Φι. κὺ αὔτ γὺ ώλῳ μὰ 

νὰ σἴγων ἄς "ν. ῶ τοὶ δὲ 

Αρισοφαδουδ. 
ε Ἄς ; π᾿ εν 
Εετα Φυσώμ, τασ κίλλας διεμκνυδθα λυ μοάνετοῦο 

Τοῖς τέκον, χοι σὶν εἰς τὰς οἶνον ἐγ χει τοὶ ἥ[ε ρό: 

Τας σεριςεράσθ ὁμοίως ξυλλαβὼν ἐἰ ρξασ ἔχει 

Κὠπαναϊκάξει παλύδειν͵ δὲ δοιϑύαε ἐν δε] ὑῷ. 

Τα τοῦ βυλό μεϑ' αὐφπεῖνοκ χρ: ὄρμιθατβέφ 4, 

Ει ἐργεδώσε καὶ ἡμῶν ὄψου λῃ Φ ραζομδρ εϑείναι 

ἣν δὲ ΜΗ ἡ πεήθηθη, ,συλληφϑήντισ ὑ δριξων 
Αυϑιν ὑμές αὐτόν" ἡμῖν δεδο Λλμοινποαλδύσυτε “-τ 

ΑΝΤΩΔΗ Καὶ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ, 1Δ΄. 

Χ' ἐυδοοιμιον φὺ λον “Πιενῶν.κ 

Οιμωνῶμιοὐ χει μῶνος μϑ, 

Χλαόμασ' οὐκ οἱ μ'πῈ δι οὔν τοί. 
Ουδ᾽ αὖ 9: ρμὴ ́ “νὶ υσ ἡμᾶς 

Ακτὶς τη λοιυγὴς ϑιῴ Ἀ΄ΤΕ1. 

Αλλ αὐθηξλμωμωνιΦύγλων ἐν κόληριςἐνμαλων. 

Η νἠκ αὐ ὁϑυασέσιος ὀξῳ μελὴς εἰ χ τῶσ, 
Θ ἰλιπέσιμε σμμθιμοι οἰσ' ὑφ᾽ ἑλίῳ μαν ἂσ' βοᾷ» 

Χειμαφωδίῳ ῳ κοιλοισ αὔπροις 
Νύμφαιο οὐρεὶ οἷς ξυμποὸ ων. 

Ηρινέτι 6 σικόμμαϑο; πσρερϑένιος 
Λευ κὄηροφα μύρτω χαρΆ- 

ΞΤων τικυπου ματα. “Ξ- 

ΑΝΤΕΠΙΡΡΗΜΑΣΤΊίΧΩΝ, σ᾽. 
΄- ΓΙ 9 ΄σ᾿ “Ὁ ’ μ 

ΧΟΙΤοιῖς ΚΟ Τουσ' Εἰ7ΤΕ2ν βχλύμεϑαντῆς Ἢ ιἰ πίοι. ᾿ 

: μρανλ ἱκὰ ἰσύμε ἜΝ τοῖς ἐκείνης κῇ δὲ ποιιωνικὰ ἐσιμεμιμέμα ἱεριτικ δι. ἐαϊπρπίλᾷ 

οἱ σιυνήθεισ: ὅψα δι πλαὶ ἔξω γινθυκίγα ἐν δματι δὲ  ὄρητοι ὃ λόγο. ὀύσαμον Φύλου δ χαμώνος 

προσ δὴ ὁ Ἣ σημμινό μϑρον τὸ φύλου: τολιθιτινὺν ὃν ἰφ» ὸ ὁ. Οὐδ᾽ ὦ ἐν τιμὲς το “νἱ 

ἀφὰ κατοιοννκὰν φάσιν. Ἱναῖ ἰ οὐδὲ οἰθέρους, ϑφμασίᾳ, ἐπίκεντωι ὁ μῖ εν φύλλων ον ιόλποις. ω 

σεὶ ἵλυην ὑπὸ τὰ Φυλλα. ὑφϑλί ῳ μιανεῖς. πέρπεται Ἢ κοὺ ἐπιμαίνυταιξρ ὁ ̓λίῳ ὁπέῆιξ. 
Παρθεβμαι δυὸ ὁπιμελῶσ' τὶς γυαικασ' κοῦ τὸς ποιρϑονους τὰ εἰ μύρτα ἐϑίεν.. λοικόγροφα δὲ, 

αὐτί τοῦ λϑυϊιὰ καὶ" τρυφε ρά. τοὶ αὗτου γορ ἐσι μπῶ πεποινθέντα, Τὸ ἱμριτοῦσ'. -πολλαϊεισ' 
ἐνποῖσ' “ζ“ὸι πιραβάσισι, κὰ οἱ “πὸ! »τοὶ δον τινὰ εἰσ’ “πὸ ἑαυῆβ γαύσημα, Ὁ) ἀ-τῦ) γθικοῦ προσίσαῦν. 

ὡς γῷ πρῦσ' σοὺς ἰμριτοὺσ' ἀποτεῖμ4 ῈΡ λόγορ. δπστσ' αν αὐτοῖς ̓ψυφισώνιτοιι τίὼ γήϊεην. 

Πολλῷ 



Ορμι.516᾽ ᾿ 

: ὃν ς ΕΣ ἣν κρίνωσινὲ μεῖς͵ πῶ σὶν αὐ οἷ δἰσομ Πουλρεράλιξαδέρου ἴὸ πὰ 
Ὰ ὡςτικρέή ῳ εἶδ βα γρλλῶ ἢ ἀλιξανάραλαβεῖν. τ εασομένροιμν ἀμ 

; Πρωῶσον ῥδρ 9 ὃ μιαἶλι σοι πεῖς κουτὴς ἐρίετο, δήθ. μπκνλιη τορι 

Γλαῦκες ὁμβσδττ ἐπιλείψασι λαυρισηικα τ το νομίσμαπα 

Αλλύψομοίσου σιν δον ἐμ τε οἷς ραλλαντίοισ' ἀπ Ὀρμεὸν ἔβιν ἀρῖη 
9 “πεῖν τιμῶντεσ' «905 

Εννεοήδίσουσι. Ἴ(οΣ ; κλέψουσι μι κραὶ κέρμα τα ο μώτοι δὰ τἰμϑεὸν, ἐνποῖσ' 

ἕ, τῶ πρόστ τού να ὥςπερ ἐν ἴς ρὸν δἰκόσυτο τεβαρά Χίοισ' εὴ 

Τῶν ὲ ὑμῶν οἰκίας, ρ ἐφ μδῳ πρὸς αὐειῦν: Κα» νομί σμαισιν. ΓΈΡΑ τοῖς 

Κἂν λα λέντις ἀρχίλιορ, ἀν᾽ σἱρππέσειεβόλ ϑέτι κὐτλς γβλσε κα μμα 
αὕην, ἘΡῚ {9 

ὁξω; ἱεραικίσικου ἐς τοῖσ' λέρας ὑμῖν δὼ σομ. Ηἰγλ οὐδ ῥα γερέχματι 

Η ̓ δὲ υδει πνΐργε πρηθρῶν ὑμῖν πέμψοις . (ὦ πέραέρα χρι, ὀςφιλὸ 

ἣν δὲ μὲ κρένυγε »λεολκδύειϑε μίω! σίοῦς φορεῖν. . γρρορίκλιϑη δὲ τὸ μόμις 

ὥσαερ αὐεβρι αι πιρνοῦσ ὑμῶν ὃς αὺ ἢ μήν ς ἐλ, τα λον 

ὄταν ἔχοτι λλαν! δὰ Ἀμκ' σι μελιῶ᾽ ὕτωδέκ ὑπ μόν μὰ πρόσωπον ἀϑη 
Δωόσεϑ᾽ ἡμῖν πῶσιτοῖϊς ὄρμισικαι τογηλῶ ῥϑρθι. νᾶσ. “ προπέρων δά 

Π4 Τὰ Αϑὼ ἱερὶ ἐμῖῳ ὅν ὦ ω Ἴρνιϑὲς καλαῖ- κλλάθρεν ὄντων. ἐπίσωμόν τε 
Βοιῶ ἀλέντων. Κἀκλένον 

Αλν ὡς οἰ πὸ τοῦ τείχους σἣ ἐρεφρ ἀηελορ' φῆ, ἀπθρ λυπίην 

Ονδοὶσ ὅτου πευσύμιϑα τις πραματοι σι Ἀεπαίουσοι Κ7δηὺ ὠὸὲν ἐκ 

ΓΝ οὐ χοσὶ γρύχειτι' ἀμ ῷᾳὸν “πίω. ΜΝ τὰ γιόηια, δ 

Ὑρύγο δ. διὰ πὸὶ ἐν ποῖ να 

δὶς ἀετώμαται. "αν το εἰ 

γκἱσομὸν πρὸς ἀεπώματα. τὰν ϑὶ ἱερῶν τέχις, “Τερὰ κα ἡ «ετοὺσ καλοῦσιν. ὡρφισιν᾽ ἴων - 

εἰ γαιμιύμνον!. Κω, λαλόντες « ἐρλέδνον. ὑπ κορισικῶσ τίω ἀρχόμ: ̓δαβάλλῴ δὲ αὐγοὺσ ὡς ἀρατν 

γσι ὁιωὶ ι ἐραϊε ἴσον. αὐτὶ τὸ ἃ πρὶν ὀξϑανν δίδυμον τοῖχο ὦ ὡς ἱέρακα ἵνα τύλίοι Φύγν.- 

ΤΙρηγορεῶνας. ἰωνοίωσ δῆ ὀρνίθων δ λεγόμϑμοσ 'πρόλοξοσ. ἑκάτερον δὲ , ἀπὸ το τς ρἶξορ ἐ ἐκῷ 

τίῳ προφίω. δὲ βυμοσ' δὲ, τοὺσ’ ̓ἐρδγχουσ' 5 5 ὀρνέων τοὺσ' λεγομϑῥασ προλέξοιεὶ ὅτι συλλέγ) οὐ «μαῦ 
σι [στὸ σιτία. λέγ ται δεονιρὰ ὑπαὶ αὐδρωππῶν α πρνηρεων πείλιν ὁβρόρχος: ἑκαίτερον δὲ, ἀπὸ τῶ 

σμναθροῖϑανὶ ἐκῷ τίὼω προφίω. ΑΥ δὲ μὲ κρίνατε ἐαν δὲ μὴ ἡμᾶσ᾽ κ ρίνετε νηἱιαἷ, τίϑειϑε δισῷ 
δὶ αὐρι αὐχεσ' μίιυ! σκιουσ ἐπὶ ταῖσ'κ εφαλώϑσ' ποιοῦσι γον ὅὥ ἴοι ὧρτι μὰ ἐφασγεθω “τοὶ Ἐρ- 

μια. Εἰ σ κ αὐνδιμονὶ συ σιαυππίσμα τοὶ μι Ἢ αὐδριαύτων, δαὶ μλἀημπουτεῖν καποῦ γῶν τῶ Ὁ 

μια. φιοὶν οι, ὅτι μιξλλο μδρ ὑμῶν κατ γτεῦτειν Μιψίω. "μημὶ σκϑν: μάφι δι ἴοικε. Τὰ ῥϑν 

δε ἐρὑμῖν. ἱορωνὶσ' ἀσιόν τωρ οὖϑισ' 52 ὑποίεριτῶρ. οἱ δὲ οἴχοι ἰαμβικὸ τρί μυξοι ἀκαταληῖοι. 

Ὁ. ὧν “πελδυταιος. πόξϑυι “πῶς τισ' σφιψδύνίω τίς ἱμοδῦτω. ἐπὶ ἴσ᾽ πἰλφ κορωνὶδ'. Αλόφα σρε 

46: “σόριμαιλοσ' οὔ ουτῶ σμυτένως Ῥ}ίχι, ὡσεὶ ὀλυμπιακὸσ 5 δγοδρὸμοςὶ ἡ ἀπτὸ "Τοῦ "ποῖ ραῤῥέον 

“τοσ' “ποτα μοι «αὐτὶ τῷ δίκίῳ ῥθύματος τα χωσΦε ρολϑροσι ἡ δίδυμα πε μὰ ἡ ὁ αἰνδᾶ βου. ἂμ 

πνϑυμασεμνὸν ̓ ὠλφειοῦ . δυγχῶσ᾽ δέτιγες ἄλφᾳον πνέωμ ς 



Αοισοφείμουσι, 
Προξενίδες ϑεαγλύες. ἐμή ΑἰοΠϑηρύ᾽ἢ σ»πρῦ γρυτρῦ '53 “σοῦ κῦ φρῦ 5 ποῦ, 

“τῶν προῦτοι τὸ αὐυνπόςνς 
ον τοῦ πέϊγονς. ΠΟΘ ΌΝ , Ποὺ πεγιϑύτοιρός ὅὲν ἀργῶν Πφούποσὶ ἡ 

“πνοὶ ἔχω, τοὶ κομπιςνὶ. Αγ» Ἑξφκοδόμο τούσοιὺ χέξλος 4: Ὦ λέγει τ᾿ 

χρὴ μόνον ὑπόρεσισι. "»ναὺ ΑγγκΚάλλιεξον ἜΑ ΓΝ ΚΝ πρεπέσου τον, ΑὝ 

τῇ δὲ χερ ἡ το τείχουσ' εἶκο ὠσὺ ὑπεράνω Αλδηροξωίδας ὁ ὑκομιπασοῦς,, 
δομι: Οκομιαπισεύς ΡΙ 

“παϊξε σπορὰ ὧὸν μόμπον: Καὶ ϑεατίμ "σιὠαργίω δύ᾽ ̓ἕρμασι Ἂ 

σπροεὶ ρῇ) δὲ περὶ αὖ αὐτῶν ἀμ ἵππων τ πόντων Με ἐ γεϑύσ ὅ οὐδὸν ὁδούριος. 
͵ « ’ 

ἘΡΡΟΜΡΟ ΗΝ ΜΟΚΕΝΟῚ Υκὶ ρῦ πλαυ; αὐ πορελασοή τη Π 4.) ἐρκελέε 
λείολώδι δὲον ἐσιάονῳ, ὡς 

πτύρολϑμον τρλσύματι κω Α γγντὸ δὲ Μὴ γκό; 2} ΓΙᾺ: ἐμέγρισ' οὐ τ᾽ εἰγῶ, ’ μρϑὲ αὐτήν. αν δ ϑυύν Ἑκατνταόργυ οι Πφ ὦ ὃ ποσειδον Ὃν μιαίερουε" β 
Θμος: οὐ πιρανῦν ἰκονῶσ' λί Τίρες ᾧκοσί μησαῖμ αὐ τηλίπουὴν ί. 

γον αὐτὸν ἀλλὰ περὶ τ ΑΓ οΟρριϑεσιούδε)ς ἐἰλλοροὐκ αὐρύήή! 86᾽» 
πυλκοῦ τῶ ἐν ἀϊιροπόολε. 
αὐέκωτι ἑῷ ἠδειροτίλε, δύ Πλιν ϑυφόρος οοὐλιθουργόφ' ἀτύετων πρρῦμ-. 

Οἰοφ ἴασις ἐπιγραφιὼ ἴ Αλν αὐτο χοφεσις τεθαὸ μον ἔμεν 

ιν. λριρίομος δυαγγέδλε Ἐκ ρδύ γὲ λιβύης ὑκορ εἰ εἷς τι σμιύρεοαι- 
δ (μἰλεσ αϑέϑηκε: διϑα Γε ἔρανον ϑεμελίους κα γρεσεηπζοχ αι Δίϑουξ, 

“τοι δὲ ὁ ἐγίλιῳ λαμβαύεῦ 
ἐϑυλνερ ἀνε ῤουόλο θλωλει Τόρυρδιὶς ἐσύκιζον αἱκρέκεν τοῖς ἐύγαι σι: 
μοῦσαν: αὐέκεν ἰκα τὼ ἔτι ροιδ' ἐπλινϑοζφόρυν πύλαι ρ2ϑ) μυρίοι" 
ἀϑμνώμα μον αν νομὴ Ὑσδὼ ρἐφορυνκάγῳ ϑέν ἐσ’ δι ὲ ρα 

Ὑου μώκρουσ' σημείω σοι ὅτι 
ΜΕ ΧΑΥΚΚΌΝΟΓΕ Οἰχαρα βιοὶ μὰν τὔλλονπο τάμὶ δρμεδι. 

{1 ος -αλινϑυζφόρος »οἱ αν Ρ4 πσηλοφδρουνδ᾽ οὐρ 70! "δὶ ΤῊ ογμέφωδ, οἱ, 

γύπη νοιἐϊκωμῳ ϑυζτού σ᾽ ἃ 

σϑοφ ΩΝ δι ἂν βαφάγοις: 

οἷς οὐκ ἀραιψταὴ οὐολῷκατὸν αἰγντῇ 01: Ἑῤς ὁ ὙἫ αὐτὸν ὅτι Ἰδν καγν ι ἐν ν Ρ̓ ἀχοφορῶν. 

Ἐέραν ϑομελίουσι διὰ ἐὰν ο᾽ εὑ 4 πέτεσθοι!. κοὺ τῇ εἰσ' οὐϑὺ ὁρμὴ τω ἐπὶ τὰ ἰιὐτωϑέαν ἐμποῦζε 

οϑε, λίθους βαφοίφουσιν, ὁτατοσ' καλμινουτο τῇ β΄ 7 σοι βι οιον. δν αὔιϑοιντο παϑτέρον ἐαϑγῆσ Ἀέσὶ - 

ϑαλάη Φέρωνται: κὸ ὀ μὰ ἐπὶ ϑαλαΐασισ ἡἴκοι ὀλίϑοσ, αὐϑουσυτέω ὁδὸν. εἰ ἐδ ἐπ᾿ ἄς, ἀνα, 

πριύογται: Κατα πεπρκύμι λίθουσ' ἐπεὶ οὗ γ' ἐρανοι λίθους κατου αήνουσι ὸ ἐπὶ τέὼ οὔγνηη ον 
“πουραπνομτο. Τούτου δ ξτύκ εζονιπύκοσέ ἐργαλϑόντι ὁτοὺν λίθουσ' περισύϊιουσιεη. βσιν ἐσαΐ 

σ4ον δεέργο, “ποῦσ' μακ ρὸν ἐχούσοως ῥίον ἰωρὲξ δ, ὅδοσ' ὀρμύου. γὺ πείνυ πὸ ῥνροσ' "ϑὺ πριο 

ψΏδες ὑχον. Π ελαργοὶ μυρίον. δεὰ τὸ πελαιργικὸν τέχοε,τους ἀάτυρῥεμὶ Ἕλκοντοις αὐασῆίσοιι- 

Ο: χαραδβριο! ὦ "ὦν μα τοπεηρίνποι Ἂ ὄρνεον παρὰ ὸ, τος ;λεραδραισ διατρίβφν. Ἐρωδγοὶ λει. 

καϑαίσε. "πωρὰ ἀἶν ραν ΡΟ: ἐπεὶ πηλὸν ἐκ πῇ -τ-᾽ς ἔρας: οσθὰ πίοι σἴογίισ. τοῦπω δὲ ὗς κο 

μῳδίᾳ ἐχαμαίτισο. λωκαύη δὲ “ὁ κοινὸν παρὰ, Υ̓ λα ἐταντοιπιίεύν. κοὸ ὁ χρήνω. δὲ «ἢ ἱκὸν λε 

μιὰν ἔν χθεσ' ὑποτυ 7 ον χέσ'. δὰ ὁ ταλαπύνπρσῖκσ' Ὗ ἄδλωμ μᾶλλον ὥνρθ χοὺς χῆμάσ' 

Τί 



Ο᾽ρνιϑεδ. 

ΟΛοκαΐ ἰσνπῳ Το “πη λὸν ἐμεβάλλον το “πῶς 

Αἴ, Τοῦτω ὁ γρίϑες εὐρυτο πρὸ σοφώτω το, 

᾿ Οἰχῇ νεσ' ὑφτύήἠονπις ὦ ὡσ' πρρτοῖϊσ' ἅμαις 

Ν ἕσ τὰσ λεικοίνει οι ἐνέξα λον εἰυποῖς "ΟΙΨ Ἰρσυῖγο 

ΠπῳΤί δῷ πεπῦδες αὖ, οὐΐς αὖ ὁ :ρρισοιίοτο 

Αγ ἸΚαὴ μὴ δῇ ̓αἰνγῆαιει περίεζως μϑρίω, 

ἐπαλινϑυφδρ ουμιαίϑω ὁ δὲ τὸρ ̓ πργωτία 

ἐπήρρτ' ἐκ σοί καῦσιν ὥς πί ρ πριδῆο. 

Τὸν “πηλὸν ἂν τοῖς εὐμασὶν αὐλελιδύμεσν, 

τφτί δῆτοαμιϑωσονσ αὖ (γι μιμϑοὶ τόγισι 

φέρ, δῶν δου τουξύλινα Ῥυ ἡ πεύλους, τίμει 

Απειρηβίσοιμτ' Α γγϑρνιϑερῖ ἦ σειντέκγες . 

Σοφώτωνι, πελεκ αὕτεσ, οἱ εἰς ἐύγχισιν 

Απεπὶ λέκυσειμ τὸς πυ 'λασοὴν δ ὃ ὁικιτύπτοσ 

Αὐυπῶν “σέλε κού χων ὦσαι β ἐγνουυσσηῳ, 

καὶ νι οἰ πααυτἐκᾶνα ποπύυλωτω πύλας 

Καὶ βεέα λαύωταν ἃ φυλώήδετοωι κύκλω.. 

Ἐφοδούε τα κω δο μοῷ ὁρ εἰ τοι πσρόμτοι χὰ 

Φυλακα) καϑερβκασί, καὶ Φρυκτῶθίαι, 

ἕννῖσι πύρηγϑισιδν ἐγὼ μδῳ ἀπσοηρέχον, 

Αἰ πονίψομοιν. σὐδ᾽ Ναὺῥοάδυ τἄλλα δρᾷ" 

Χοιόννοτὶ “πο! ϑσιᾶρα ϑαρμαΐζής δ ὅτι, 
ὄυγω "ἃ 7ε1λος ὑκστεύλισοα τῶχὺ; 

δύτον γὰρ πικρὸ ε ρβεπσας ὦ τοῖς πριιίξοισ ἐμφαν δε. 

ὙΤ λει πέλσ: ποϊρὰ γὼ 
ππευροιμείαν. “| 1φῆτο χέίρισ' 

ἀκαῦε ἐργαισοίατο. κοὐ νὴ 

“γαἸννηκοὴ “ἢ νῆα. ἄδος ὃ ορ 

νου, ἴον τίω “Πι «ρῶ σι 

ἐκ Φυσιωσ. εὗνπερ ζωνίω 

λϑυκίω, τοῦ τὸ οὖν Ὁ ὑποιξον 
ὡς αν ̓ ἐζωσμένίω ὀρεϊιὼσ 

αὐτίω. ̓ὑπαγφῆα δὲ ὃν 

ἐνσῆρα. -σλατὺ δέ, σἶδῳ- 
δόνῳ ᾧ ξνουσι τὴ ἫΡ πιλόν. 

᾿Αλλως.πινὲσ' ἊΨ νηῶν ἵχν 

σιν ὀςξανίω ἂν μνκλῳ λιν 

κίω. 

ἔγουσα ἐατόπιρ. ὀνϑ 
παιδία ἐακε εζουσοιε αὐ- 

εὐγν. ιὡσ ἀφϑαισι Βαςοῖ κ- 

ζον" τὸ πιωιδία. ἀσκφῦσ 
δὲ λέγει λέγᾷ γωὺ τὸσ λᾳ 
δι δένασ δν ὑαπιπυτΐα δὶ 

ἢ ω ὥμων αὑτὰσ ἱομῖ-- 

ὭΣ Ἣν δὲ παλὸν ἐντοῖσ' τὶ 

βιασί. εν "π᾿ οὖσι τοῦτο, ἿΝ 

Ἰωπὰς νεδασιὰς κατὰ σι ὅν 

ϑωσιν ὃ ὁ δὲ ὑπαγωτδιδ' ὡς 

ἤήρβ. σιδηροῦν. δον ω 

ὃρ. ᾧ ἐχρῶντο οἱ κονι τοι. 

οἱ δὲ ἐργιλϑο οἰκοδομε ,“ 

κὸν ὦ ἀπενϑύγουσι “τοῖσ' 

τλίμϑεσ πρὺσ ἀλλήλαφτι 

νὲς ὴ αὐ πὸ ἐράβυτον [κα ᾳ 

Λοῦσιμ. ἐμὲ ἄρα “πηλόν τι 

να ὑπαγωγια καλοῦσι. 7οι 

Πελειαῦπισ. περὰ ὃ “ελε 

: [υανπὸὺ ξύλα. τρὸν μάτι "τῷ ορνιθος “αιϑανῶδ' δ ἐχφῆσουτο “παίζων: κϑὶ ὅτι ἐάμφος" " χΧΘ μέγα. Ιζ εὲ 

βεξαλαύωτοαι, ὡσεὶ ὧπε ἰωυκ λόσο ται. ὅτι βάλανοι λέπρα, το μάγγονα. ὧν μι λεισῶ σεωσ΄. 

Ἐφολούε ται δ δφν Ὁ τὰ ὁ δὲ κωσζνοζφορξται. αὐτιτο δινκειμιΐφωται ὃ ἡ ἢν φυλάϊιων φρουρά. ᾧρν 

᾿ πατωράρθο αὐ ὁ πόρων, φυλαίεαι. παρὰ ὃν πυροῖν κοὺ ΝΣ ἀρθίαρ 
Ἰᾶδλα δρᾶ. αὐτὴ τὸ πραῆε σον! ἡο μαι. ἰῷ γὺ ἀπὸ πηλοῦ ἡ κογί ασ ὁσ ἀπὸ ἵριωρ. 

προςτατοτήκῶσ. 



Αρισούοἶνους 

Τυῤῥίλον Ρλυπῶμ. “ὠστλὰ Π4 Νὰ σοὺς ϑεὺς ἢ ἐγωνεησὰ Υ̓ εἰ “δμ 
τὴ πρλυμ ἐκόνπι «βδτλ ἐ0σ' 

ὃ ὄρχρσισ ἥ πυῤῥιχϑ' 
Εὶς ὀνάζρα. δέον ἀπῶν ἐσ 

τίω πόλιν» Ημεροσκό- 

πουσ' “Ὡς ἂν ἡμέρᾳ φρον 

Ροῶντοις; Τοῦτίσμεν. “πρὸς 

τίμονλλι δ γραΦὶν πίω, 

σθιζδο, ἔβι; με ποὶ σι τοιοῦ 

“τοσ' ἀξιοῦσιν αριξοφανίω 

γράφον: Π «θιπϑλοστίοσ' 

φυλαίκας ἢ ἢ ζυτητιὶσ ἀπὸ 
“τῷ περναθλθρ. Ρ δὲ ε εξῶσ', 

οὐΐμ ἐχθὴν περι πόλου πέμ 

(αι. ἰσαυτοξότωισ- ἀ ἀπὸ 

"τῶ ἵσαον πίω ὀξξαν αὐββ 
πτῆσιν δαλον ἀη δὲ “τοῦ τὰ 

3ου ὁ ὃ ἐπανήνα ιπὲς τη ὁ ον 

ον Εἰ γεινλωῤϑίος, ἀν 

ιν Εἰδοσ' ἀμοντίε. Κύμῳ 

δ, σπὴν ἱνμιδνν: ἀκανέγρα 
ἡενὸ 0 καρήμαλος, - βύητε 

: μεἐμινδ)ς γξα πῆ ἐν. ὃ οὐ, ἅι: 

ὄρχος, Εἰδὸς ἱέραιί ῳΡ' ἦμι: 

Φιρᾷ δεμίᾳ: Γὅλεμος 
εἰ Ὦ). ἀιϑεσικλο δ ἐπωσδυκὰ 

κώλων Ῥολα ἐσπηκεμιε 

πλίνων γορέοις πα Διθρά, 

λασ ώ δΔακσύλοισ, “εν θήλει 

μερι. ὧν τὸμι  πρῦτα ἰα 

(ἀνπομωνμκὰο ἐὐλά “εἰ ἥσει 

ἡμιόλια. δὁπίταρτὴ Ῥολαὶ 

ἣ Κ᾽ ἐκδχκίυλε ὑξενϑημιμε 

εἴς "δ πεμηον κὶ ο ἐκ θυ 

φαλιιά. ΚοῚ ζ΄ ὦ ἡ βογαικὰ 

σένϑημιμεβᾷ. ἐν ἐἰιϑέσει ἢ ἢ 

ἐαμβικὰ Ῥίαώ ὧν ὁ πρῶ- 

." δὲ ΠΕΓΗ ἀκαταληκτ. 

ἷσα ΡΥ; οἰ ληϑώς Φαίμε “το μιοὶ ψδεσιμ.. δι. 

Αλ ὧδε "φύλαξ Ὁ τ ἐκ ὅθεν ἀήπελος.. Δ δὴ 
Εϑεὶ πρὸ! "μᾶσ δεῦρ, “αυξέϊ λιν Βλέπων.. 

Αἰ οὐ ἢ οὐ οὗ [οὐοἰοὺ ἰού. 

Γφ. Τί σὺ δ πράπαα Ῥυτί, ἀπηδεινότοιτα πεηιϑα δρ 

Τῶν ὙΨ ϑεών τισ ρτι δὴ παρὰ τοῦ δ ὅσ’. 

Διοὶ τῶν ππυλων εἰσίήίατ' εἰς τὸν ἀέ τρανς 
Λαϑῶν κολοιὸς φύλακας ἡμερο σικόπους 

πιῶ δοιρμὸν τρΉ» " φἔτλιον εἰρλκο, ἐδμος « 

Τίς τῶμ ϑεῶν.Α τι ἴσμεν ὁγῃδὶ ἐνχι ἡΪ ἐρά, 
Τῦτι ̓σμερμιΧο: ὅ κῶν δῶτα πέρι “πόλγο ἐχῖν 

Πέμψαι κα αὐ: Τὸν μῦς, Αἰ ἀλλ ἐσίμψα οδϑρ 
Τοισ μυρία ἱέρακας ἑσσῦτο ξότοιο.» ̓ 
Χωρέ δὰ πῶς Τὶς ὄμυχασ ἡγκυλωρμϑῷ γὴν 

Κερ χὐς» 9 ρ."σ' γυψκύμι νδρς αὐ οχῦσο 

ῥύμψτε μὰ ζ εροισὶ ( ῥοιζήμασιν 

Αἰϑὰρ δὸμ Εἰ “τοί, Του ὑ ϑεουψηρυ μϑίου» 

Κας' οὐμιαικ ρα εἰ πσωϑεννἐλνξ ἐν τυύϑιησου 
Η δ εἦν. Χοιδικῦν σρενδύνασ δεῖ λαμβανέν: . 

Καὶ ῥέα" Αἰ γα ρ4 δευροσασὺ ὑπαπηρύχησι 
Τόξις ποῦσΤηνιστλο δόνην τὶς (κοι δύγῳ» 

ΣΤΡΟΦΗ͂ ΚΩΛΩΝ ΙΑ΄ 

ΧΟ ὄλε μος αὖ οὐό βᾳε΄ Τοῦ)" 

Πόλε μος οὐφανῦο', 

Πρὸς ἐμὲ κα ̓ϑεούσ: Αλιὰ φυλα ἥν 

Αν ῥα στοι νέφελομ- ὧν} Ἐρεβορέ ἐτίκωγχο 

Μήσε λάθῃ ιϑεώμ Τίσ ταύτη σερῶμ 

Ασροδὲ πάρκνκλω σκοπῶν. 

οἱ ἢ δύο ἅι ἰμεΐζοι ἀἰιαποῤληκῖοι. ταὶ τῷ ὃ πλᾷ ἱμρρὼ ν!σ- ι ᾿ 

Πύλεμιοσ αὖ “ Ῥυσιώ, δὰ τί ὑπερβολὴν αὐντὶ στο ἐγθρῷ ῷ μεπιωρίζε ται. Α΄ ἀντ ο ἀκ 

ρα λέγε, Ἵν ὰ ἀορασίᾳ. Ἣ σπότος. 

Γεδκρσῖς 



ὲ Ορριδεσ. 

Ξ ὡς ἐπ σ᾽ ἤδαδοΐμονος πεδαερσίου ὡ 

᾿Δίμες η] ερωγὸν φροῖ ος ὀβακούε ται: πὶ 
π4 Ὧ σύ, γρῖ τροῖ ἼΟΙ' Τῷ: εδρ ἤσυλος 

ἔχαβί ματιαὺ τοῦ ςῆϑ᾽ ἐπϑρᾳν "τ δρόμου, ὡὴ 

τὰ ἦ ποδαταήολεγφν ὀχ ὃ πόθῳ "τ ἐς 

ἑ Ε ρε ἐβθεῶν αὶ ἐγ γε ὀλυμπίων. 

Π4. (Οὐ ομια δέσοι τὴϊθν πλόίον͵ ἢ κυνῖς 
᾿ Τρίοι Ἴοις τώχειο "4: πρίραλιοσ' ; σαιλοεμιν! “-. 

Τρτι 3 ) τοῦτο, Πφ' "ταῦτ ἔτη: ου "ϑυ λλλνψατροιν 
᾿ Αναπττω δι ονίρί Ὅρος] ρέμε : ξυλλψοτα 

Τί ποτ “ἢ Ῥυτ) κακὸν Πφ.οἱμώξά μακράν», 
ἱρΑῬ ξν τὶ του τὶ ηὸ ὁ πράγμρ! 41 ΨἹ ηρία.πύζ. 

Εἰσῆλθεν εἰς ὸ τεῖ Δ ὦ μι ὐρωτότη: 

ἦν Οὐκ οἰδωμεὶ δε ἔγωγε κατ “σοί κσ' “πύλας͵ 

Ππ4. Ηκυπει αὐ οὐ Τῆς δῶ εἰρωνλ μετα: 

ΟΠ Π ρὸς "ὺς κολοιοέρχαν Ἰρηδῃ ἢ λθύσ οὐ , λέει; 

ΣφΦεαή Δ: λει! πν ρα Ῥσελαργῶνἷ ρτίῥκαιὶ 

ΠπΠφούκ ἐλαες; ἱριύπαίμς ϑρ 4 ᾽ σύμβολον. 

ς ἐπίς αλεν ὄρν! αρλαν ὅδείσσοι τη ρῶν; 
ΤΡΜ δὲ ὅκὲ ἰ μοιγ᾽ ἐσες Ακν ἐδεὶν, ὦ μίλε- 
Τφ 'Κάπεντα δὲ οὕτωσ' σι ΓΗ δια πότε, 
᾿ διᾶτῶς Ἰόλεως τίς ΤΡΡΌ ΤΗΝ ἡδὰ τοὶ χάους: 

ἑρποίᾳ δὲ ἐλῃ ε" ἡ πέτεϑα ὐσϑεῖς. ' 

νὰν δι δορὶ δὲ ̓ἐγωγεῖϊῆδε ΚᾺ 5}. 

Αἰδικε ὃ δι εὔν'ἄ ραν, ̓οἱδα Ῥῦ δ ὅγ) 

Ὑθ θοὰς ψι: 

ΚΣ" ἐὰ 

10 7. ῥσῖου. μεχεῶ βου. στον 

Λϑβου “πωρὰ Κὸ τἰστο κἰ- 

δὺν εἰρείϑου. Αὕτη σύ. ἴμο 

᾿ρωνὶς βἰσιόντονν αὖϑισ' κι 

ὑπο οιπῶν. οἱ ἢ σἵλοι ἰαμ 

Θδιμκὸὶ Ῥἡμιβοιαίκα τώλην 

κο.3γ. ὧν τελϑυτοῖιος κα 

ποιϑοιλσεισ' ξβ ω γεω τὲ ἣΜ 

τινα. ἐπὶ τῷ πέλει κορωνς 

ΤΠ Λόιον"» ̓ κι. ταλῦιον (ἰ, καϑὸ 

ἐπτέριῇ. δὲ το ΧΙ ἐρὰ ὅ)α 

πέτοι ται ὡς κωπη. ἐμ ἢ ἢ, 

ὅ1| ἔχε περικεφαλαίαν 

ὸΡ πέτα σιν. ὡς ἑρμῆς ἄγε 

Ἅος ων ποιρὰ σιφοκλε ὡ 

ἐνάχῳ ἐπὶ τῆς Ἰριδὸς. "γωὴ 

σἰρῆδε κυληνᾶσ ἀρκαδος 

ἐκωυν- “φασὶ δὲ καὶ ἰ᾿ωυέαν 

ὸμ πάτεισιν λέγοϑε ἐν ἥν 

Ἀοπαρννήσφ. “πετῶ ΦΒ ἣ δὶ 

“τῆς κεφαλὴ Φο ρϑο δὲ ἐρμῆς 

πρὸς ὃμ τίὼ καῖ ὅπι: Ω 

πελονννἡσιοιὴ τὸν πἰΐασιν 

πκυὴν καλοῦσι. πλοίου δ 

διὰ ὁ δρόμῳ αὐντῆσ' κα 

ἰκολιποίροϑοώι ὃν λιτῶνα. ἥ 

ἐπε δ πῇ ερωὺσ ώ. αἱ ἢν 
Ὁ αὐτὶ γ 5] ἐρῶν. πὸς κώστοῖς 

ὕλουσι. Παβαλος ἡ 5 στ) 

λαμινία. αὗτωι ἱεραὶ ἡ πιά 

[μὴ δεμόσιοι, ἐπὶ τὸς τῆσ' 

“πόλι ὡς χεόσον “πεβμη» Κμϑρο 

κοὰ το χυναιυγρῦ σοι. 

Αλωρὲ ἐπεὶ ταιχξίαν αὐτί 

ὅπεν. αὗ τωι δὲ αὐ τρνέρεις 

ὡς εὐ ὑπηρ ἔτιδες οὔ σοί, “του χξιοῦ! ὅσα. πιίραλοσ κοὸ σαλαμινὶα, ἀανὴ, δασίως ῳ ῥ ἄρθρου μεέρᾷ «, 

ο΄ βορὰ αὐτὴ πεύραλοσ κοῦ γνμα νία. 

, 2.5. Σφραβλίχων ππρρα, : Ὧρ πελαργψα δον, σύμβολον ἐπὶ Ὧρδ συ 
Ανατῆ ἀμϑρος ῬἸορλρ: ἐπεὶ ἑταίρα ἰῷ ἔπσαίβε ον Ῥἰορ 

ρυδνρα πιρελθδν. 

᾿ γίνε μϑϑ. ὑγικίνᾳς φισῖ. κο οὐ μαίνῃ »»ιαζσανρωτῶν. ἐπίξαλεν ὀρννναυρλοσ. πρὸστὸ ἐπίβα 

ο΄ Ἅρν ὅδ νὴ νι ὑπὶ το σιινουσιἐ σου σὲ, οὐόμκι δε λέγφ ὁ " Ἴρις δ ποῦ ρυθ! τέ τα. Τὴσ ἀλλογρῖπ 

δα χρὴ, τὸ χουσ. χχεέουφ᾽ τῷ ἀὲ ἐροσ' διὰ αὶ Υ̓ Κεχϑάϑρῃ ἐἰσ' ἔπλόμε: . 



Αοιςυφ οὗ ουσ. 

Πα σῶν ἐοἰσῶν. ἃ ἐσ τ ἀἐ Δικουό τατ᾿ αὖ ,ληφθέῖσοι πασῶν οί δον". 
γος ποικίλας Ἰριόῖασ'. “ποι 9 ξ ἱ 

οὗ τῦς. ὃ αἰνὴὶ τοῦ εἰπε . Απίϑαρες, ὀπτῆς ἐξὶ » ὑπύτχενες; ἢ 

μινῶψ. Τῦσ ἀξίαρλόπειτι ἱριΑλλ ̓ ἀϑάναγε ἐμ ἽΡΦ. ω} ὅμω: αὐ ἀαήβανεοι. Ἵ 
μωρίας: Ακολακανᾶπε ὦ οἱ Δεινθοιτο γύνι “πετσύμε, ἐμοὶ δυοχἔς : Ἔ 

κόλαροο Κθὺ, πώρῖν, πρα Εἰ τῶν υϑὲ οἴλλων ἄρλοίδρ, ὑμεῖς οἰϑέον, ἡ 

Ἶ 
ἷ 

᾿ 

ζετε: Εν μέρει ΞΡ κροῆδ 
νωνικατάτι μίρος ἡμῖν ὑΖ Α͂ κολισιφομέντῃ κοὐδέστω ενώσεοϑ' ὅ7γ) ὶ 

. 

ποταιγῖναι ὀφάλεπε: Ακ ρορυτόου ὑμῖρ ἐν μέρει τῶν κ ρθῆύγωμο 
με ἥ7ἐρνγ. Γὴ ναυσολᾶς. ἕ, Φρασονδε Μοτω ὁ ἥΐρυαι, εἼτοὶ ναυφολέϊς:. 

σπιξον ὡς ἔπ! νεῶν. 2. “5 
ποῦ παρασκ ̓ , ἀδν. νὰ ἘΠΕ ρΕω, πρὸς αὐθρώτρυσ' πέρ μαι “ρα σαν δδες 

ἀνεὶς πε δ λαθ ἣν Φροϊσουσοιβυ4μ τοῖς ὀλυμνροισϑεδϊ, 
σιν εις . Αλλὰ μὰ δοῦ Μηλοσφβᾳ γεῖντη, Θουθύγιρ. ὑπέλα ΟΝ . 
ΧΩ ὑπαξε ππίλιμ μιὰ Κνιοσώρτ' ἀγυασιπφ γῇ σὺ Ἀφεοιςυηρί οἱσ' ϑέδισο ϑ 
δα ὠπων. ἐς ἐν κωμφόᾳ 

Διὸ μακἔδλε. τοῦτο Φισι ἵριΠοίοισιρ; εὐμῖρ. Ῥὶς ἕν οὐρανῷξ ῥϑεοῖρ" 

παρὰ τὺ σιφέκλειομ. "χε, ΠφΘεοὶ νυ ὑμᾶς, Ϊ ριευτίς "ἐ ἐς ̓ ἀλλορϑεόσ. 
σῇ μακίϑλᾳ ζαγὸς σβανα- Γῴ4. ὁ Ρν! δός, "αῤθρώτρι σε μῶν εἰ σ ϑέοί ᾿ 
βρα φῇ. Αι κνμμίαις δο 

λώσ. δ μα ἱκαδλι μοιλρσ' ἑ Οὐεθυ τέον ο αὐνοῖς! ὁ λλοὶ μα δὲ ̓οὐγαῖ δυΐ, 

“τάφον οὕ πιοσ. Ὺείουμο ΓρΩ μαῦρε,μιῶρε με ἀϑεών κίνᾳ φρένας: - 
ος (ολτὶς Φιοί. τύπτε Δειμάσιδπτοσ μέσου γίμος “πανώλεθρον, ̓ 

ΞΔ δ δισκαλίας ον μὲς Διὸς μικκλν “σῶν αὐαφροξῳ δύνει. 
ρτοι: "ον δὲ δυΐοι; 5 ἕ φ0λι 

μῦν, ὑπμνήματω των ῥ ΔΙ νυσ δὲ σῶμα «οἱ ὅμων περὶ "Πυχίς ὁ 
γραπ] οὶ ἴσως δληίινμνι Κατρῶ ϑαλωσε!: σου λικυμνέαισ' βολαῖσ: 
ὁ ονεσύρισε τινῶν ὀκίας: ΓΦ Αἰκσομ. οὐ ΤῊ “τοῦς γῶν πιφλοημοίχωμ. ; 

εὐ δὲ “»"ἷς ἐπυγρεμμένοις ἐχ ἐξεμασιφέρ ἐσ. "πόγχερα λυδὸν ἢ ἣ Φρίωε 
ἀἰποδλωνίου ποῦν τοῦ γιγξος 
“ἥκει "ἢ ἐμίφλείωμν τις Ταῦτ λέγουσοι ἡμορίκϑ λύβεϑῳι δοκέσι 
να. ὶ ὠσείγά ἐ ΒΙ τοι οὕ τότ κε Α͂ ̓ ᾿δμϑ' ὅτιζιὸσ ὅ ΘΕ με λυκσήσέὶ πέρα, 

κεραυψωβόμου ἀπὸ τῆς “ΞΜ ἐλαβθρα Αδὼ οὐὐ του], οὗ Φύμουσ ἐμοί ὅνῦς 
Οἰσοὶ ἐσεωσ' ἐκόνις. ΡΑ σ᾽ αὖ Κ ϑχ, 

“τῶ οὐριπίδον μεμτηῤϑῥος ας τοι ϑυῴ λώσω “συρφόροισιν αὐετοῖς 

ἀγγίλου “το ἐν τῷ λικυ- Πέμψωδ πυρφυρίωναςἐ εσ' τὸμ οὐραφόνν, 

μυΐῳ. λίγο ὺ ἐπὶ “πελϑυ- 

τὰς εἴμξινος. ἐν λεευμνίοις 

δὲ δράματι ϑϑρμτίδου ὁ ὅσα 
“θῃ τίς κε ραυνοβολού μᾶρορ. Τῶν “πφλασμάτων. ἐκπρησμῶμ. ̓αὐαζιπεμοίτωμ. Εἶμαε νπίς 

γε, "αὐτὶ το “πὶ ρῷ "τῶ δέοντος απὸ ρα τραγωισξι κοὸ αὐτῶσ. Καὶ δύμουσ' ἀμφίονοσ. ὑκν 

ὀβης αἰφώλου. σβέῤῥι μ δέτα μΦίονος ἀξ μονῳ δ «δ. 

Ἰαρϑδι λασ' 



ὅ ρνιϑιον. 

ξ ὄρει ἐπροῦ δν. “ὮΦΝ ῥδὰλ λές «ἠνμιμμένουδ' . 

Πλεῖν ἐξ αικσίουρ' “ΤῸΝ οἱ ἐριθμιον μὴ δίσποτι 

Σύλ ἐμαε Ἀυτση σε σ' τή, τὰς δεοῖκορ ου 

Ρρώτης αϑα τείναο τῷ σικίλε »δγοιμιηριώ, 

Τῶν ἴοιν κὦ τήρ ὡς τεθαυ μείζᾳν ὅ δσώς, 

Ουτω γέρωμ ὧν σύομοωτριέμρο λομ. 

ἰρδιαῤῥααί ησ' ὦ μέλε αὐτοῖς ξύμασι» 

πφς Οὐκ αἀπρσυβήσεις ἰοὐτουχεωσ' ἰραξ παταξ, 

Τρὴν μόσε “πούύ οί “Ἴῆς ὑβρεωσὸ ὐμὸσ' ΠΡΗΣΝ 

ΕΠ Οὐ μοι τοί καςἐὐκ οἷ ὑδέρωσι πυτο δ ἧ; 

Κατχι ϑῳρλωσεησ δὴ μεωτίρωμ την ον τε 

ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ, Ζ' 

ἵ 

δ 
Ἵ 

Χο Αποκεκαὐκαμὰν 

Δι γεν ϊσ' ϑεούσ, 

Μηκέ7) γετῆν! ἐμὴρ, 

Διαπερν “πόλι 

Μεδετίψ᾽ ἡ “ εροϑω 

Τὸν αὐὰ ὲ διύπσεδογὲ ΧΩ 
Τῇ διθροτὸν, ϑεοῖσι πέμπειν αν καπνοῦ» ᾿ 

Τρ Δειμόνγε τὸν κήρυ κα τὸν παρα Ῥὺς βροτὺν' 

ὧι λέ μϑρμον, εἰμηδέπποτενοσίσει πώλιμ : 
κί  σειϑέται ὦ μα κα εἰ ὥ σοφώτωτι . 

ὦ κλήμδτωτ ὼ ἡ σοφώτατ᾽ ὥλαφυ ρώτωτῇ 

ἐ επορφυοίων αὐ! παρέ πράγμα τῶ 

Γαρδελᾶσ. 'πωρδάλων δὺ- 

νάς: ἐστιιξεπρὸς τά - 
ρυσιν αὐϑρ ““νανεοι" "γεὺ» 

ΕἸ πρφνείων. ὁγγασθρδΣ 
Ἵ 

"πολι μῆσοις ὃ δρέλειρω σκην 

φρο Ἴη. Ὑριέμξολομ 

“πϑλλουζεισ' ἐμβαλῶν ὅδυ“ 

νοῦ μϑρονι μή χεὶ λρυσλοίου 

τσ ἣν κατωσκδυΐ. κθὺ ΓΩ 

Δκέμθολον οἰούλθ’ ὅπε 

πίω ποννέτοροσραϊνὲνμιν Ρ 
μιδέσιῃ. Ἑὐρὰξ πωταξ ἐς 

“ιρ Ρ ἡμαυτούτινοιανέταλα 

Ξῃ εἰς τὸ ΡΞ ἐαφαναν. σῷ 

γὰ δ ουρίωσσυμμιτήσυμαι 

κοὐ ὁ ποι ταίξρ: ὅθε λα 

μεευντύτσνω ἐμὲ πέρα. ὧ μὲ 

᾿γανεΐροσ. πρῳίω ἀρισέ πα 

σακξα. [Κταιϑοιλώσεισ: 

τοῦτον τῷ δ ῖοιν λέρφός 

ἑταιοιόλομ. κα τοιϑευλῷ “ 

“εἰρ ἢ νῷ ἐ ρῶτις Απκ ἐκ. λῇ 

κα ἀπιμὸ ρβύσειμι. ἰζορα 

νἷς ἢ )Θέμϑεσις μέλῃσ 0 δ 

μεσῳ δικὰ κωΐ ππιονηζ' 

σῶν Ρ̓ πρῶτον κοὺ δύτε 

ρὸν δίμε τρα ξ ρρα χυίκοι-- 

τώλμκτω: ριὰὴὰμκ "δλλαὸ 

γ 'δίμοβον καταληκ τι. 
Ἡτοιἐφθημιμι ρ΄ δ σν Ψ᾿ 

μοιὸρ τῷ ἀν ἐ ὅμοιον 

Ὧ γ. ἡ δὲ ὥφετον δὶ -- 
Μετρυ Ψ ἀϊκα πεϊλείωτον 

δὲὰ τίμλαιδϑ φόβον ὄτισι Δι δυο κῶλα σωτῇ Ν τοῦ ταν ἐϊιϑέσει δὲ οἱ σιχὸς ἰαμβικὸς φι Μεοσ' 

ἀκατωλείοτες ὅμοιθ τοῖσί ισ: Ὑπὸ ζῳ. τίλά κορωρὶσ. 

Δφνόντε τὶ ὃν κδρνκανγῦν: ἀπικὸν ὁ φῷμα: ἴςι ἃ αὐπιατοιὴ, αὐτὶ ϑυράας: αὐτὶ τ δι ἢ ἐρυξὲν δαοῦν 
μα ὅδει πα ὃ ὁ κήρυξ ὀμὲνο σήσει. ἄϑεσι δὲ Φλδὺ -αλὴς ἀμοιραΐας ὃ» ὑποκου. οἱ δι είχοι 

ἰαμέικ οἰ β μεξροι: ἀκατούλκτοιμσ. Ὡμ τελύυ πεῖν. ἐκὺ Ἅ. ἐκένων τοι προσιόντας δέξομαι. 

ὑπὸ τῷ! τίλά ὑτλὶ ω ψιρδιιῆα. Ω͂ πιϑέταιρ ̓ἀἄπελος πεμφϑὰσ, ἐδ αὐϑρύπαύνσ σῇ ὁ ὀρν 
ϑων ὑπος φᾷ. λέγων: ὅτι ιπούμτεσὶ ὑδουται ὁ Ὕ αἴμοι ὃ δρνιϑιῖς! κ ρατεῖμ: 

Λ 



ἊΜ ΥΤῪ γέ Δ ὝἌὝΥ ω 
ν Ὗ ὶ Ἂ 

Ἵ 

»;-. 

Δοιςοφαδονο.. 
(ὔκα τακἐλϑυσομ δονεσιῳ ῷ Ὑ1 Ι μαικείρ ω ἡ κατακελόναομ:Πφ σὴ συ δ λέγει ( , 
᾿ “πὶν κρυβομ. οἱ αὶ κελύυ - πὸ ποὸλ ὡκις αὐπὴνίια- ΚΥύΡΙΣ τεφαύῳσι λυ σῷ" Ρ τῷ ϑεσυρίας οὕνεκα. 
ταήν ἐλῴν ὀώϑασιν. σιούπαι .ΠἿΣ τεφανοῦσιν αὐτῇ μῶσίν οατόμτις λεὼν 

“ύγονσὶσ τὸ ἄκ δε. ον τοὶ ὃ ῃ 4 Δὲ μ᾿. μαμντίδ' οὑχωσ' ολεῷ τιμῶ σίμε: 

μόα ἐν δδνμοσώπειν Κύ ,Ωκλθμοταίταν αὐϑέριομ' οἰ(εἴ σεισ' πόλιν. 
ἣ "»Δλάκισ' Ἐλκαν ὦ Ὰ ; 
δὰ ὑπέρ αὐλὸν ὁ πε 8, Ουκ ἀαϑ᾽ ὅσαν τιμὴν ακρ ̓ανθ ϑρωηρὶς φί ῥ6; 

πρῖρὸς,6 ὁ ἀπελοσ Φισῖκαν ὁ σουστ' ἐραφοὶς. τῆς δ τῆς χύρασέχεις: 

παικίλρυσιν. ὡρτῖῷ τοῖσ ἐ- Π ρὲν μὲν ὃ» οἰκί σοί σᾳ “τήνδε τὴμ ὭΛιν . 

νυν ΑΥτν Ε λακωμομάνουν ποὺ τισ' αὐϑρωποι “ότις ἥ Ἢ 

Ἐλακωγο μανερ. φῴὶ: Σ λα Ἑκόμωμ ἐπεινωνείβου ̓ππῶρ  ἐσωιεροίποιω- ὶ 

κώμων Ἰρωψι πολιτείας ἋΣ ;κυτοίλίφο ρδηνιωι ὶ δι ᾿ὑπορρίψαν, τις οἷν. 

το δὲ ὧπι δὲ καὶ ὑπέρ λει Ορνιϑοιμανοῦσι πον τουδὶ ὑπὸ τῆς ἡδομῆς 1 
ἀδικωνασ' Ὅρδ"»λ ' 

τὸ ΠΡ ἀμ αυ Ποι οὔσίν ἀπί β9 δρν!91 οἰκί μού μδν 0}. 
, τς μόν ἘΝ ὁὺ ἡλὶ φ »Ὁ9 .» τῷ τ : 

ἀγα Δι ουδνσωκρώ δρώτον μϑμ ϑϑυς ποίνετις ἐξ ὑμηά αὐοθ 
“τὴ ως λ μδρὸν ριὡφπέννται: Ε ἜΣ ΗΡ δε ὥϑὲν ως Ζὲρο πόνος ἐπὴν νοΜμον- 

᾿ Ἢ ΚΚΕΎΜΟΟΥ Κάπε:τ' αὐ εὗμα. καὶ Τῇ ΧΩ ἐς τὸ ρυβλίαν 
ον Ἢ 

υς ὑπῤγφ δέ σωκ ρα ποιω. εἰν εὑ πέρ ἐμοντ ἐἐγτοῦϑο τὸ ὁ ψαλυαῖμοα ᾿ 
2.37} οὶ οἱ Φιλόσυφοι ἐκὸ 

μὼ ̓ ) Δόλάκωνισ ὡς βυφώντις. Σ κυπολι ̓ ἰφόρουγ. “σκιυποῖλι, ἵτοι λαϊιων εν αἰεολὲ ῥώμην 

οἷα. ἐφόρουν δέαρύᾳσβακ τρίασ οἱ 'λάκωνες. “τῷ δὲ σκντοδλι - »" α ἐκ πεὶνῇ). ὡς ἐνδαίι αὐσιρ,οὔϑας 
Δ νηκοφῶνγ, σβαφ ροδ Τίς ϑνον ἄγυτίθνὸ ὀΐω ἐσ ἰκὸ ῥακας τὠχερ ̓ἀηρισείσ' ἐκ. ποσὸν ὁ «αὐτῶ 

σμντοαλῖε διφθιδφϑέρας ἔτω σὺ συβμαρς: ὁ δὲ δίσλυμοσ στιν πολι «τοὺς ξαἰωπηρίας: εὅ)στὼ σκύτο 

λατύπη ὅσην δλτοιδ ἐῬαχόλους. ὁ παύσειβακῳ καλι μῳ σκύταλα φρύξαὐνρ. Αλλῶς. σι νγολν 

Ἅακωνι κλαιλσολί. οὗτοι! ἃ μέδλονσεσ' πέμπειν ϑρατγὸν εἰσ’ σὸν πολυμιον. ὑποῖουν δύο Ρ ̓αἰβϑους 

ἡσομίκφς. ὁ τὺ αλὐτροραταγῷ ̓ Αιὐδλοντι βιοῦ εἰσ’ πόλεμον, ἐδίδου, ἰώ δέπαρ Ρ αὐγέίςθων: «ἢν 

δτεθούλοιντο ἀποῤῥὶ μαντί σημαηρι! Ἐρὶ ἀπεόντιορα πηι, σαυΐὰ λυ δὲ ὑρμαπὶς 4 ̓λιζαπεσ, Ὥρα 

Φον ἐς ο αὐ αὶ αὐελι ϑετπς ς ἀρῶλον Ἂν ἱμαύποι ἀρ᾿άσφε ρῦντι- υγδὶ ὑποιουν ἷ γα μὰ μαυθαύῳ 

σῚΨ οἱ ἀφ βονπες ὸ διλοβιὲ ἐναυ τῷ. ὁ δὲ ϑρατιῆὶ λαξων αὐνλροπριε ελ ἰξαιτῇ" ἀϑαυζονρ «ἔσῳ, 

αὐτημω σιν, λέκται οὖν "ἡ ἡ ὑπιρολὴ Δαὺ Ὁ ὁ ξύλομ. δν οσπκκ ορίδας δὲμ τοῖσ' “οὶ νὸ μι μων, “πυδ 

δανεὶ ὑντῶς ἐναστί ΐ, " διαμρέιν σκνυνταλίω δύο πὶ ρόντων μαρῖύρων. κιγράφᾳν ὃ συμβόλαιον 

ἐνέϊιαπ ρῳ Ἱμηματικρὴ δ μϑδοδὶ δῷ μύρον δεϑένα!. δὲ δέέαυτο ὀλεινιὶ ἐχεῶνν δανπρκὴ Δλοὶψ 

ὡς: ὡς ἀθικοπέλης ἐντῇ ἰϑιυύονσιων ἊΜ "τείας ὯΣ 'Σκυτιλ, ἰεφόρουν πάλιν αὐτὴ τογἐλακὠνιζον. 

ρ. στιλακυνικὸν “ῥῴισκυτο. λης: ἔγραφον: ἢ οὐ μὸν , τοῦσ' σιευτα λιθά ἐγιχαιρεζοσυπεα' πὸ “τος ὑπίσυ 

λάς. αὐ αἰδξαντερίαις. Κατῆρανώσ' τάξι Θλίκ ὡσ ὑπὶὀρνίϑων καϑεζο μϑῥων: δέονὴ ὀπάνάξιασ' 

λῴάμωνας. ὑπποξεδὲ ἐς “ὁῥῇϑιλόδικον. ἀπὼν ἐς τὠβιέλι αἴ. γρυπῖσιν εἰς χὰ ἐφηφίσματο, - Εἰ τὰ πινέ 

ΜοΤ. ̓νποιίϑειὲ ἐὐποῦτοι ἐσηυκανη ἐμβϑίον ἀμφ 'δολ ὀνήϊαην.ὃ 0 νρἐπιτετήφφυκ.: δυλόντιδε τὸ μὸν 

ἔδην ονο μον ἡ δὲ, ἀπεμέμοντουτονπῖσιν αὐεήνυσκον. Πύρ 

ὩΦὩ μὲ 



ὄρρμι ϑισ᾽» 

ἀργιϑομανουν δὲ οὗτωπιριφανῶς εὐς χρηρῶ τὐρμνό δια 
σαζῇως ογοβιος 

Πολλόϊσῃ ὁ ῥν! ων ὁ ὀμόματ᾽ην κόρϑῳ 4». κς ̓  μλόνας ρει 

πέρλξ εϑῥόσ, κοΐπσηλοι ὠγομείζεπο, μὸν μι χκλιοὴν τὸ δὲ ἑξῖσ, 

Χω λόσεμεν πα: δὴ ην χαελισιον ύμ ὁμὰν Χ δοκϑον ὄλνηπτω "ὯὉ 

ὁ πουντήῳδ᾽ φϑα λιμὸν οὐκίγων κὸ ραξ' δι τδὰ ἮΝ ἴἀπὶν 
ΕΡ τὴ χὰ ς ο τι δὲ κοῦ 

Κορυδὺς φιλρκλ:χεμαλώπηξ, ῥεαγὴ εἰ» μονλφϑαλ μον οὗτος, πὸ 

Ι͂ ἴζις λυκούργω: λα ρεφῶντι νυν πρίν, : εἰρῇ) οὐ πον τωσ δὲ ὑσὶ πῴ 

Συγα κασίῳδὲ κ᾿ ἢ κυμιειῆίαις διἐκεῖ, μυμδ-κάπιλος δέαϊπὶ το 

ὀρτυξὲκ αλεῦ τοινκοὺ δ) ὅικεν ὄρτυ μαγωαροσισκαᾷ, δ ὗτησ, 
, ἀρ) ἡ ἐν τοὶσ' πρόϑιρ, ὅτε 

γλὸς οὐ τοσῥ αἰρδνῇ. “ἀῷ ̓ἐφασὶτέω ἥϑοιμ ἰαν πέρδκοσ' σκύλοσ, ὑπθῆ ΔΣΗΙ οαίσῶων. Α δλωσιῦ 

περήξογομα καπήλον. χολὺσ δι ημ ουσ. μνημονθδᾳ δὲ αὐτο) ον ἐν αὐαιύρω. βι μὴν θὲς γὺ ἵν 

πέρ χολός. τονὴον δ πολλοὶ μέμνιντοι οἰ αῦτου τοῦ φασι τίμ παροιμι ανπέρογκ οσ στ ελοδ', 

3.σ' ̓ ᾿ ἀριξοφάμισ' ἐν τοῦσ' «μὲ Τροὶς ἥβοιμέριες μιρυμονϑύᾳ Μερίσσ' ῳ ἐδιν χελιδὼν. δ} ἀὴ ταν 
αγόφον ὅν κὸ καυτηρίᾳ τοῦγν χέιαθοι, οὗ τωσ' ὀνο μαῖα. Ο»υντίῳ δυφιαλμὲν. "δδομος ὦ ὡσ 

Τοιϑηρυ τίωοννν᾿ ὀρτοσ' Ανημογϑῦο ανυ ̓  μίχι ἡ ὑγχος ἐλογυσ, (Δότασατο λάντοως γράψας 

»οὐ πολι ἐνταξιοζχαις. σύμμιαιλος φαίνογται ὸν λνκουρων αἰγυηῆ "ον ὀναινομίζοντεσ,Ν "κ 
γϑοσὶ ἐὺς τρόπον: φερείερώτισ ἀγρνοισ. ὦ οἸμιοί! Δαν τὸν κεινδυνθύφρ ὀσχίμεεντῖ ονδικουσλέ 

245, ἵνα μλσιύε χῷ Ῥ σι Ἄνκου ργὸν ποι διώταισ: μηναυτεῖν ἀσηβῥαυτδῶ κ γατινος διλιάσιχυύρις 

δι ὁπιϑεν ἢ τωζφερων δίφρον λυκοῦρης ὕχων καλασιραν.ὁ ἡ καλάσιρισ- “λετῶν ταλαυ συμοσ. 4ν 

σι ἡ) κυφισόδεμοσ ὃ ὅτι εὐγν πη ἴον " ἡ λέξισ. διαξαλλ4 διαύδν.} ἡ ὡς ἔομὸν ὶ ὡς “πονερόν. Κορυδὸς. “ά- 

“»τε ξνυίιφαλος ἐμ ἐντρλανω δ. ὃ ρριϑωδεσιτίωκεφαλίως τι ἢ χοὰ αἰοεῦσ' ἰώ ἐν »ϑεσμοφοριαζον - 

“ος φυλῶν, Χιναλώπε. “πα μοῦργοι ἡΨ. "διδάλῳπιᾷ μδρδη οὐ μόνον αναΐρϑιντον, “τον “τὸ γι) καὶ ΨΗΝ 

᾿ ναὐμ καὶ πονηρόν: «ὁ δὲ ὄδιυμος δεα δώῃ ὥ φιλοίελέα, Φιοὶν, ὀρνϑωδεισ ἐ ὄγαι. ἰοιρλνκούρρολ λὸς 

εὐγνηγι ρα ὺς Μαίκροσικελᾶ. δι} ) ὀρνίον τσλιονάφον «ῥαϊγυπήῳ, Χαιριφῶντι ὃ ὃ χοιρεφῶν, μέ- 

γ)6ς κ οχνὸσ προύρντοι ψυκτερὶσ ) δ. “δά τοιῖσ' αὐ. οὔ τυσ' αὐ ὄν χρῶ «φὰνὸ σῶωκ ρατικθν. 

Σνυρακοισίω λ ἰω “ἴα οὕτοσ' Ἂ ΠΥ πϑὶπὸ δὐμαιἃ δνπολις ὡσ λάλον ἐνπύλοις διασυρᾷ: “συρακόσι 

οσ' ̓  ἐοιμεμίνικα αὐ λέγοι “οἷς κιωυ! δ᾽ οἱσ' “τοῖς ἐπαὶ ὅρπειλίων: αὐαβάς ἤν ἐπὶ βῆμα, ὑλακτεὶ ἰἐὰ 

Φέχονο Φκδὲ ἡῶῷ ψμδισμα τρφκίναι μὐκωμῳ δέϑυω ὀνομαδὶτιμά. ὡς φ ούνι χσ ἢ ἐν μον δΎΡ ὁπῳ 

φηίγορι ἐχεσυραίκ όσιογ. ὑπιφανὴσ ἃ αὐ" ομέ "γα. τύχοι. ἀφόλεν ὲ ὀκωμφδέιιδσύπεϑ ὑμομ. δηδ 
“αὶ ρόπερον αὐϊρλαροσφιροῖν. Μφδασ δέκε ὀρτυξιοις δέ σλυμί: στωςιῦ ὴ ἀμμωμὶ ὃ ἐφμομυῇ ὁ ἐπη 

νέτουμφδίανῦ ὁρτυγοι (καλερϑι, πλοίως δε Δ κυξϑυτέωδνοι,ριὀνππν ρῷ “»υδ ὃ ΜΙ γος μόππει "5- 

των αὐτὸν νιιδαιρισοζφαύασ' πρ σέναν, δειλόν, δὲ τοῦτο ἀρισεφανες ἐν μαγγξι ἡ χρυσθμμλκατὰ μ δῇ 
αν ὀρτυ πα δαινλέγι δ ω; ποαιϑφίο. εδαύὸν ὡς καὶ “φὶ ἰάλίμ τορασ' αὐγῦ ν ἰασου εκ ότισ. ἐν 

βάλλετο δὲ ἔς τε “πονηρίαν ὡσ' λα τωμὲ ἐνμ! κομς: νὴ κλο πῆς δημοσίων. υὖ μετα θι ἧς ὧν ὁμήρφι δν 

"συΐκο αντίᾳ κὐβαλόσπιδνεμξλί πη ἀππωλρλαξὺν, ὡσφ ρύρι »σῳ ἐπιά λίαν “ὀλσύμμ ΠΗ 

ον ἰῳκφ Ὁρτυ),ο, δὲ λέπι, ὅτι δρτυγοκδποσ' ἡ ἡ} περὶ οὐ ον προεριντα. φίρδ δὲς ἐν τοὶ σπσλεσοι ς» 

Δὴ 



ΠΡ ΨΎΨ Ὁ ΨΈΟ, ΟὟ ΓΟ ἘΠ ΡΠ 

Α͂ οισοῷ ἄνους 4. 

ὑδευφοκόμονενσιφὶσὲ Ὰ Υ̓ πόσυφοκ. ὄμπου τὴμ κεφα λὸν πεσλυγόδέῳ 

ἡηπΗν δρᾶν σοὺ ρα δον δ᾽ ἐν φι; λο ρνιϑέας “σάν τίσ μέλι 
9 ὁ ζώσυρος γραφφὐαὐρῖυ 
γοκόμ πον, κοὐ βηγϑγα ᾿Ξ ὅπυ χελεοῶρ ἦ ἤν τισ ἐμυσέποι "μϑη, 

ἔγκφταιτὰ μφόλᾳ γοὴ ὦ Η πενέλοψ ἠχήν τεσηγσερισεραί, 

πῖν ὠὰ ὀρτυγοίμιομιπων. Η 41« ἐρυγές' ἡ] ἐροῦ, Χ1) κα Μι « ῥὸν προσῆμν 
ἐσὶ ν᾿ αὐνὺὃς ΞΡ Ῥ ὀῤίυπκομ 

σῶν: Σπυφόκομιας Τοικὺ τοι (δῷ τὸ ̓κξιϑῳ: ἐν δέσο ! "λέγων 

ῥ μάλιμοσ “ΡΊυξ, “πὰ τὸ Ηξουσ᾽ ἐκεῖθεν δῶρο, “πλέιμ ἡ μύριοι, 

τνν τέρον αν γῇ Π ἰτιρῶν δεύμϑῳ οἱ, καὺ Τουσῶν δι μηωνύχον 
μεδισλα Σ᾽ ολα δ ἐν 

ῳρ τῤκεφαλιω ΕΝ ὡς τι Περώνσονεῖς ἐπρίκοις δι τοθέμ 

ἐαίμῳ τοῖσ δρίυξιν, η εἰνοὺκ ἀραμολδγᾳ μἷν ἔπι Ἴργον ἐπίναιν 
πον κιλισῶνγ' ἐσ τὸὶσιμωνὶ λιν εἰς τούλι σουσὺ μδρών, “τοὶσ' ἀροίλου: 

δα μἰλναῖνι ̓ἥεται. να Καὶ χοὺς κοφίν γουσ' παρ τοῖς ἐμισττολινῆί ερῶμ 

εἰφολιάθνι ϑ φρο Μα ἧς δὲ ἑτωμιοιθύ αζυτὰ πῆι ῬΑ 
ὁ σηνιλοῦ νασα μϑδύμοι- μ᾽ ς ΚΦεΡ Ρ Ρ 

ὁ»: ἥϑισερᾶς δὲμίσθοσ. μέ ἔγω δὺς ἐκάμων τουν προσιὸν τοὺς δέξομαι. :- 

μνηταιδὲαυγοῦ, σησίλοροσ' ΧοΤαχϑδιάν, πολυάμορα ἀϑοολὶν 
ΔἸ βυκοσ. Εἰς Φαυ ν. πὰ 

οὐ Η ἡβρώ ν ὧν 
λδδαδλαι ἐνσυμσληρώμα » τίς αὐ Ρ ὅτ 

σιδὴ πινἔλοψ, μόζων μὰν Π4 τὺ μὸν ὃν προσεῖν 

ὃ κατοὶ νὴ πων ὅμοιον. Χοιζα τίχυσί δὺς ἔρωτέ ἐμ ἄς “πὐλίωι- 

Ηπέρνησὶ [ πεερῦπι δρῳ μὲ 

Ρ πίον ἢ μόριον ὑπῆρ 

λενξοπαοὶν ματι, ἀδὸν αὐγὴ. 

Ἰὰσ ἀρ Ρ “ον; δι χ' ̓δγὰ τ ἐνλυκῶσ ὁπεῖ, τὰς ἀρριλουσιδάρ 'χν ὑβιεῦν ταιδύτινεσ' κόφι 
μη": ὑπιπίον ἄν ἐκ. ̓ ϑῴπτογαυτοῦ γγιουςὄναι. δαφορον δέτι. λέγουσι δὲ κοὶ μυν σωράκων τ ὁδσ 

ἐρῥίχουσν Εμιπίπσλ πτερῶν: πρὸ Ρὲ λορυγῶρ τοῖς βουλοίθμοις ὀρμιϑυϑῆναμ. μὰ αὐδρω 

σῶν ὀριντιαιτοιῦτοι. Αλλως ἐμαίτσλν ἀνῇ “Πιρόνιιν δύῥκοινον ἀπὸ τῷ πἰπσλημι, «ἰτσλαῦι- "ὡς 

Ἷ ρρεϑὲ “ὅμοιον δέοι ῶ ὃ, κύκλῳ ταινοῖνον ἐπεὶ φοϊγιςανρόμεα ἰμρία “ἰρὰ τῷ ποινής "ἀ͵Ί "μὲ, 

ὲ ἐβόπουσιρὲ ἐπι ῖρος μὰ ὁ μι εσ ὸ ἢ ον ΤΟΊ σ' προσ'χοιϊωτιί ἡ συσέδλσι τί -ἄραλήλϑυσοιν ὡς" 

κοινή. ἵρημι ἅρειϑι »δυπίμαλημιι πῆρ σλιι. ἀλὰ τελθχν ἀπδολίω τὴσ' γι ποιοὐμϑροι πἰμ - 

πλιο ἐπα λέγρυοιν, ὑσταροιὰ κα τοτῆμι; 1: ὙΤαχυσὶ αὐ πλναίορα: ̓ ἀμοιβιία αὕτα τί ἰοδυσ τοὶ 

μεν ἐκϑέσεισ σλῆσ' κώλων οὗ στί αν που εἰ ῶν δι. «μιν ιζ. ρ ρώγονάνα πριριμ ὀησήμε 

ῬῪον ἀκα ταλείι τον ὴ να ἱαμβιϊκὸν δίμεπρον! κα ταλιμετικόν. ἦρι ἑφονμιμερὶσ. ὁ "μαλῶται ἃ 

νακρεὀνῖφον. Ἦν ̓γ ὅμομν. ω οὔ ὅμοιον τῷ ἀν ί Ὅμιιν τῷ Ρ΄. ὃ ς 'ΔῈΚ ἀνα πρίτεκ ἀσαινθεμε κε 

Ρἷ: τὸ 4. "ε΄ σμ να, τῷ «. «σοὶ ἀλλα “τῷ δ΄. ἐπιτῷτελ αὐ δ, συνίϑει 6) αλεῖ. Ἐμᾶσ “λ τωσιλείπει 

' αἰδρώπιυσ. ἕνεκα Τῆσ' “πὖλ “Ὡς Φλε ἐμ ισ' Φνᾷ κατέχουσιν δ ἐρὼ γέσ' τοὺς ἀνϑρώπο νο ἐντὶ τῷ ἐρῶ 

σεν οἱ ἀνῇ ρυππ δὶ ἐρίσ' αὐλιως 

Θᾶγίο 



; ἡ ορνιϑιεσ, 

τ4 Θάῆον φι ἐρᾷν κι λλίῳ: 
ΧοΤ' 1) οὐκ ἔν! ταύ χη Ν 

᾿Καλὸμ αὐλοὶ με 70ι κῶν . 

Σόφία»πόϑος ἐμ ροσβαυχαίρντιν, 
Τό, τι “Τῆσ' ἀμιψοφ ρϑφος ἡσυχίασ', 

ἔνσμῷον πρόσω πορ.-- 
μ4ισρλχκικώσ δγακον εἰσ' 

ὀυϑή δμ ἐγκονησείό; 
ΧοΦερίτω καίλαϑον το χύτισ “Περῶν. 

Συ δύ γισ' αὐ ἐξώρμα: 

Τύ πων) τοῦ πον εὖθ. 
Παΐυ δ βραλὺς Τίς ὅδε ὡσ' Τίρ ὄμϑς:» 

4. Μανης ὀψέ ο δοιλός,:- 
᾿ ΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ, Ε: 

ΧοιΣ ὺὶ δὲ τὸ [ε ρὲ πρῶτον 
Διάϑες τοί δυκόημῳ . 

Τάτεμουσὶχ 0 μιοῦντοίγτι μοῦ 7) κεζασὺ 

Ταϑαὰ λοίονέ ἐ πεητοδιὺ δπώσ φρονίμως 
Πρὸς αὐή! ὁρῶν “Περωώσειστε 

Ππφόυτι μοὶ τοὶσ' κυρ χϑῆδοις ἐπίσου ἡ ἀυθμῳ 

ὀυτωςόρών σεδοιλὸρ ὄντοῦ "δὴ βραδιὼ 

ΠΑΡ «νσίμμδν ἐοο ὑψι πίέταις, Χ 
οΥ̓́ αὖ ποταιθεῖην ἀπρυγέτου. 

Θαῆον φίρᾳμιτοῦσικοφῖ 
γυς Τβπτερῶν δελον δὲ ὅτι 
Ταῦτα πρὐσηῤρμμανίω. ἢ 

Ως θλαίεικῶς. αντίντῦ ρα 

δίως. υπτι ϑέτωιροσαρ ὑὸν 

μιανῖν. ν΄ αὕσισ' “80, 

μα ἀποορέφᾳ ὁ ὃν λόγι δ 
γορδοπρ ὀρ όνπει ϑέταιρον 

εἰσιάν οι πεῖ ϑανηβνοὶκ ἐτέω 

ὡδί. Μαυῖς γαρέσις δει 
λρ’ ̓ἀπφαντικῶςαντὶ 1: 

δείλι!θ:. προσ’ ἄλλου δὲ 

λέγ Ἱν ΠἼ7 ων ὸὸν μαυίωῖ. 

διϑεσιρλλορῆ ρ ἐπῳδίω μϑὴ 

δὰ τὸ μυτοὶ τέων παλιν τί 

θεοῦ προρόγκὶδὲ ὅγὰ τὸ 

προτήβειϑοιιζπέρασ' περι 

δὸν. μώλων ἄνα παι σείε ὧν 

{. ὠνταὶὰ « 6΄.πενϑεμι μι ΙΓ 

τὸ γ" σι ̓δέμετρααίιαπο 

ΛΚ Του: "ὃν ἐαμβιϊεὸν εφϑη 

μιμερὶσις (ον ἐμϑέσει δὲ τι 

μεζα Δύο ἐπνβρλσίλαβοο 

γυνὶν "Διάβε,τάδεκ δσμῳ. 

αὐτὸτοδγάμ ριον “τοὶ “πτε 

ρακατοῤτοίξιν ἑ ἑκά ςσῳαν- 

ΦΡὶ προσοιϊεφώσεισ. ̓μουσιν 

μιὰ δὲ 'λύγει, ἀὐκρονιρὴ ἀκ 

δύνα, ὅτι μιαίλέσοε ἄφο- 

ναΐςι. “Μμαντίκα ἐδέκοραίιω ν᾽ 
Γλαυκᾶς ἐπ᾿ οἰΔμαλί Μμουσ"» καλά εδδ' ο. δ θ᾽ λοιπῶν, 5-- 

σησοιωρίξεται, ϑιιλώπια 
δ ,»λάρωρ ν αἰδυῶν "οὴ ὃ ὁμοῖον. Οὐροιμὰ τος ἱκερχεῆσιας. τύσπτων “Ἃ ὋΡ δοῦλορ Ὃν ἐμὰν 

ἐν τντο λέγι ὃ πειϑέται ροσ΄. “Ῥονοίμαν ἀεὺσ. ἀιϑεσισ {τέ ἐραφπῷ “ὄδου κώλων κλρίχων, λφ' ὧν 

τῶ « δύο αὐασοώςικ οὶ δέμεία ἀκατοληϊωτει. “Ὁ 4! ἐπὰν ἰαμθιιὸνὶ ἑφουμωμερὶς Ἂ ς΄ κώλουμο 

μύμετρον δραχικατώληία τορν .! ἰδαδλοιζι Μεον ἐπὶ τοῦ τυϑέσε σί νοι πελᾷ “ϑάγραφθ. 

ο τοῖσ' καλλιοφαγρυ δὲ τὰ ὲ σῇ οἱ οἰγομάου “το συφοκλ (ουσ΄. "πρόσεισι παηραλόίασ ἀμκεκοῶσ' τολὲν 

ὀρ σιν νόμιμα «ὅτι ἀβὸν ἊΩ πηυτέρα τὺ δῇ 4ν: 

Ἢ ἐρικο, 

Λίμνασ. ἰὴ οὐ τοσ' λι μιμαυτέρϑθοϊλαοσαν 

λ Πὶ 



Λοισοφαίνους, 

Οὐ ψλυδοιΓελής. ἐφθδιά ζ' Π4. ἔοικεν οὐνμδοίγγε λὴς ἂν ᾿ἄγγελοι. 

σανιΓελίκομαι. .Αἰβοι Κ νά “ 
᾿ 

βόϊ. ζ μονομὰῦ, ἡλετλιαμ Α δῶν ὟΣ ὅδετις αἰετοῦ, προσίρ Χο Το" 

ἔδι. ἀλλὰ κολίαλν δογσ' ὡσ' Πα. Αἰ "6 δὲ οὐκ ἔπ οὐδὲν τοῦ πότιαϑο γλυκύτερονν 

κοὺ νῦν; . Ἐρώδ᾽ ἐγωγεδΑ ὧν ὄρνισι μομέδᾳς 
Θύΐκ ἔσιν οὐδὲντονπέτεθοι Ορυιϑομαμῶ φφνὴ περμαμηιοὰ βούλομο 

μιυτα τούτην οὐδσείλον. φε 

Ῥουόίτινες διωλήμμαρος όὖ, κέϊν μεθ ὑμῶμ “απθυ ΜΩ ΧΑ
, νὁμῶν 45: 

εἰρισοφαύεσταλιρωμια ον Π4Π οἰωνν ὀμῶν. πολλοὶ .»» ὀρνίϑων! νδ μοῖ» 

πωσἐρώσι᾽ δπωγιπῶνὲν ὃβ παιΠαύτων. μά λι σοιδὲ ὃ ὅ7γ1 καλὸν μϑμίζετοι, 
Νισρ νομῶν. Πολλοὶ γον ὁρ 

νἴϑων: γυπσ κα κόρακες πε Τὸν πα τίρα “ΤοΙσ' ὀρρισὶμ ἄγαν "σὰ
 δαάκνάνε 

εἰνικρῶσ νέμοντωι. δ ἡ λα Πφ- Καὶ νὴ δ ̓αὐδρ γεποίνυ νοΜι ζοεδμ 

Ρο, τέωϑοίλα αι. “ποϊασ' ὡς Ἦ πυτλ᾽γη, ἊΝ “ρᾶ Χγεοπδςὼ ὠμν 

οὖν νομῖς ἀϑυμᾶσ. ΠαΔιου τοῦτος μδύγι, ϑεύραὔοικι ϑεὶς ἐγὼ 
Ὲ νποῦσ' ῷ ἢ πελαυρτῶνίεν ρ’ 

βέσιν κυρβᾷ χελ ἐδ αὐζς Α ΧΡ ἐπιθυμῶ Ὃν ποτέρα. “οἷ “ποίρμτ ἜΔΕΙ» 

γ"δασ' ὦϑοι ποι νόμε;γραν Π4Α »» ἴων ἡμῖν Ῥισὶμ ὁρμ [δ! υδμιὸς 
».᾽» 

Φουσι. κατὰ δέν!ουσ ἀξ Παλαιὺσ φγὶς ἊΝ πελαργῶν κυ ββεσίμε. 
γι Ῥιγωροιν δισ' ἡσωνοὶ ἐπὴν ὀπσαταρ ὁπελαργὸς ἐκ πύτησίμουσ 

"“πύλεων υὐμοι πγρομ μϑβοι 
᾿ 

»δὲ αἱθυμάσιοι! φυσοιΐαν Παύτους "τοιήση τοὺς πιλαργιδεὶς τρέφων, 
καϑιί πϑ κοὐ αθιτοπέλας ἐν Δει; 3 σοὺσυεοήϊοὺς ΩΣ ποτέρα “πάλιν ξεφφν: 

“Ὁ ΞΡ ἀϑιωναϊομπολιτείᾳ Ια: Αππέλωυσει 3 μ᾽ “τόν δ᾽ ̓ἐλϑῶμ. ἰϑαδὲι 
φΦιδιο. ἀπολλοσὼ ΜῈ κύρ 

δἰτν πε ϑες ἐρλβ κα περ γίμοι καὶ τὸν ποτέρα οσιαυτίον. 

μορυφίδοδεὼν ὑνμος αὐατι Πφ Ουδλυν ἐπε, δὰ ὉΜῊ »ιὲ ελϑέσ' με [λεν 

πα λϑρον. ΟΣ κορυβαν ἐυμνσ. “ἥΠερωσωσὶ ὦ ὥςπερ ὄρνιν ὀρφανόν, 

ΤΥ ἐμόν δῶρ "μας Σ οἰδ᾽ῷ μεν ἱ σις οὐκακῷσ ὑπιϑόσομοι . 
φυσι ῥεόσομιτς ἐνξρολπερὶ ᾿ 

δὐσεβείας. ̓Φασὶδὲ ἀρι5ο τίσ 

λης,ληθν ἀναιηδνπιρ δὴ 

πελαργῶν δλϑὼ . ὁμοῖος 

δὲ αὐηθισ' “πὶ ϑυκρὺ ποὺς ἀφόηδας: “δὰ ὐὑγ σσκνηῖ ρϑιδ᾽ αν πέρω ̓δδγπαλα ῥλὸν χὐπλία, κατωῦ 

τίρῳ δὲποτάμιομ ἐππῦην δυλόμσεσ, ὡς ὑπϑτέτοι καταιὰ Εἰ αἱ τῇ βδικαιοπραήᾳ. «δ καὶ πιλαρϑϑ, 2. 

μω ὀπρριγῶς ὄντες, ἐπὶ ἡ φῶν θα διζουσεγυ πιίεραι γ} ρακὅτασ ξα:οι ἐζονπες ὁδὲ ὑπαῦπο ' 

το μίαν ζῶον αδιϊιώτοιτον. ΩΝ ϑμὸν στρ γυὲ πελαυργϑυδ, ἐανπιβεφᾷν τὸν ππιπίρα,ἐρισυπίλασὶ τορέ : 

προσθὸσ αὐτο! σ΄ ἡ "ουδ ἀν ρυπρῖσ' λέμων οὕτω: «πϑὶ μϑρ οὖν Χρὴ πελουριῶν ὅτι αὐτί ιζομτοβρν 

λέξω περί. πρλλῦιο. Φασὶ. δὲ κοὺ “που αἴροσιις ΠΤ ποιῶν. ' 

(στθρνὸ ὀρφανόν. ὡς μὴ ὑλοντοα ποιτίραι ϑαρ᾽ ῥθ οὗν. ον γκὺ "ρίψφς ἡ Ἔν “πειτίρα δτι κὼ οὗ 3 

σωσινῦ ϑρυ!σ [καλου μϑρθ. ἢ 

Εἰμαϑημ 



ΚΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤᾺ ΒΈΡΙ ΚΟΠΗΝ ἕτερο- 

(δον ιϑεδ᾽» 
͵ εἾ τ κᾳΑ ᾽ 

νι δώφερ αὐ τὸ φέμαϑον ὑσεππαῆς ν' σὺ ὙΡ ΜΝ ὅτε ποῦσ'ἡναντντοῦ 

Τὸρ «δὰ πρᾷ “5 ὁ τυή! εὐχουῦ τηρ δέ γελαβώμ, Ν ἘΥΛῊ ὕαι ἐξ 

Τὴν Ωἱ ἐρυλο δ τυτὴη πλῆκίβομϑα τέρα, οὐἀαοίθ ρυλαλίκξῳ 
Νομίσεις ἀλεκηγνόνοσὶ χειν γεγὸν λόφον. ὡσϑιφ 4 φ4 τῷ λόφῳ, ὦ ὡς “πετ 

Φρούρει Ξρ αμουμ εαϑοφορῶν σαν ξέφε» πκλνὰς τω σὴν " 
αὐντιςδπτερν γος σὶ 

Τὸν “τύτὶ ὑῤία ζῆν. οἱ λλ ὑπειδὰ μοίχιμος ὦ σῶσιψ αὐτο υνλλτοσλ 
Εἰσ τοὶ πὴϑροίκης ἀπσοε τουκὰ κέι μα ἴον» κῷυ, 3:Φ0. ἤλθε γα ὡς 

Πκχ': Νϑοὸν δεύψυσον Μεύμοιδοκ ες λέγειμο. ἁλυκβνωμππερωνίζαι ἐπ 

Καὶ “πΕ1σο μοι σοι» εν. Νοῦμ οἷρ ἕξεις μη ἡ δια: “πεϊέκ νοι ηνὺς πουπέρα ἵν 
σπτευσ,. Πλίκπρον ὅπερ Ἔ 

Θιετίϑεσοιμηρῖσάλεκ ἐν ὑσὶ 

Κι ̓Αναπύώρμαιδὰ "Ἴρδσ' ὄλυμπν ΣΤΡΟΦΟΝ λελκοῦνενπῷ μου λεόθοιι. ὃν 

Π Ττερυγεαεούφοως' “πύρμαι δον. ἀριθοῳ ἡρῴων τ] » ἀμυντάριου ἐιακϑνοιρουὴ 
Α λλο τίπδλλαν ἀμελεωβμ» ἔχουσι αλῖκ αῦῖς μαχεν 

Π4: Τουτὶ ηὃ πράγμει, φορηβουλθ τοι] ἐρῶν" στοῦ Φρούρ ̓σφαῖουτ. τς 

ΚΙΙΑ ἰφόξῳ Φ ρῳὶ ἐουλόίᾳ ἩνρΉση πρε 
»αἹἱ ͵ σπεῖν ν( ὅσ᾽ ἐργοῖϑε δι μὴ 

Σώματηγλον αὐ ΠΡΟΣ ͵ καταλατλκάς τ 
Πῴ4ΙΑ ασοι ζο μεϑῳφελλνομον Κιρυσιαν φεϑαιν Αἰλλως “ἥξακε 

δύεταιαύ τῷ ορα  φύεαϑοι 

Δ Μιοϑὸν λαμξανφννὶ "ὦ ἐκ »υ τονάπογρύφιόϑοι,μιιϑοῦ δος αὐ δόντα ὑπὸ ἄλλων πύλεω μκω 

μευ δεῖ) ἀϑἰωναπςὡσ μρφαῖ: δύο). Εἰσ' το πὶ ραίκισοἐ πεϊσυνελεῖς ἐάρορπορρατιαλ νιν μέντοι οἱσ' 

ἀϑίωννίοισν "» ὅτί ἧς ρόνκ το εὐριοσ' χωρίον ἡ θ ρούμι". Δ᾽ γα“πέτομ αὐδϑ, ἡ οἱ μοδούδα αὐντεσῖϑ! δδὺς πῇ ὑῷ 

σφ χοροῦζοικε: κώλωρν τοὺ σίχομβσοιαϑα σαι [κῶν δ. ἰωαμξικῶν! ,- ἐπιμεμιγῥϑῥων πξεθρχι" 

σινιῶν ὺ ααμα ποιιίιὸνπμϑαμι με ρὲσ “το οἱ “ποϑὺς τετραβράχρς. . Ρ' δ ἐτϑνν κατωληίωπιβὰ 

ἂς δησύ ἀλρβμν. Κ δίτον δέμυτρου θραχυίιατοαληκηον. οἱ σιν. Κ᾽ «ἡ. "ἰαμβικὸ Ῥ μεῦοι ἀμιατοῖλε- 
[τον ε ἰ αὐατποιν συμ δξιίσισ ἱκαυτα λιιατίκν εἰσ' δγουυδλαβομ. “Ὁ ς ̓ ὑμοιοντῷτ' «0 ̓ αμβιημδνδίμε 

“ρὸν ἀκαποίλνία τον δι. αὐααπαισικὸν Ξέμϑεμι μερίσ' τοῦτοι " ἀνὰ τλαναῤορί ον τοσ' «ψαπίτϑ 

μα. πρὸσ' ὀλυμπν ἡ φύγω κούφαι᾽ δε χε ν᾿ ἑρωταοοῦ γοῦν ἐμὸ δεέλᾳ σιυνμξ αν. δ) ὃ χὶ ἡ δ χΧ Ψ 

Δέναιό δύο εἰχονβι Ἄλοτέπεὶ 'λλαν. ἀπ ἄλλων ἐσ ἄλα μἱλεύεοϑαι βούλεται δειλοῦ: 

Ἰουτὺ πρώπμαφο, ρπίου: δγαῥ σανεχωσαυτὴν λέγᾷν σπέτομεοι τὲ “7 ερύγασι: "Σώματπιρέαῳ 

ς ἐφέπων. “τινὰς ὑπίων. ἐπίτηδες ἀδγανοητένεται. ϑέλων δ βαξαλᾶμ τὸκινεσίου σοι ἡμιόυτοι “ἀσυρά Ρ̓ 

μόρον δὲ τοῦτο ὁ κῶλον προσίρ᾽ βαἼ7] αἱ. ἴδει πυβ πεν ἀφόβῳ σωματιπέτομωινγγοναν ὀρνῖϑα ν 

ἐφέπων αὐτὶ τὸ μεξών. Φι Ἄλύρινον πολιτείαν, κ καλι δα ο' λλωρόν. δδφ' Ἰλύραχλωρόν ὦ 

ρῦσ' δὲ κὺ ον τοσ'. φρόμιΦ᾽, κοῦφον ὡσ' αὖ ὁ δευραμβοποιὸν δὑπελῖ. κο κοῦφα τριοῦμποι. γιοῦ 

τον που “ὀξυλονίμοῦφον χρὴ ἐλαῷ ρὸμιδγα βάλ δὲ αὐτὸν σὲ ὶ χυλὸν δὰ το, πόδ σϑκιν λλόμι 

ν71ὦ 

λ μι 



ἅ ἐν φ ἀῖθνο 

Ὑ Λίνοαίδκ σὐκνολόνι τ δεῦρο πόδε σὺ κυλλὸν, αὐὰ κύκλον κυκλεῖς, 

Μέσ δῖ. τόνων Κιόρυ!σ)βοίϑανβούλομιο δεν 
4 ἐᾷ ἴδ, 

κνλλοπόήον σὴ δἰ χυλὸμ Λιγύμυθοςοἰαδῶν. Ὶ 
ἐσιφι χειρϑσ ὡς πολιν, Τρ οὗσοω με λῳδῶριαλλδ, 7Ί λέγεις εἰ πέμιοι» 

δπχολόσ δτίω ἱπέρανχῇ Κι Ὑ πισὸυ “Ἵ ερωθεῦε, ρούλδμο μεταρσίο 
ὅυ 

κιαρκὴ νεών Αναήϊό δος ἐ ὑεσῶν νεφελῶν καιμοὶς λαξενν; 
! 

αν φησίν. ἢ ποία, ἐπεῖπολ Αι ρολνάτους "οἷ νφοβϑλουσ ἀναβολάς. 
λάκισἠβνῷ αὐτοὶσ' πατόδὶ Π4Ε ὕΐον νεφελώμ δ αὖτις οἰναβολαὶς λαΐβοί, ν 

κούφῳ ἃ παϑλθυκ ῷ δα Κρέματου μδὲ οὖν ἐντεῦθω "μῶν ἡτένι" ΔΝ. Η ΄ Με 

γίϑεὶς." πῶ πτοιουτον, Ὃ κνλ 

Λὸμπρφσίθηϊεεν, Αἰ λλωσ, Τῶν δθυραμξωμὲ τὠλαμπρὰ γἄνετοίι» 

δίδυμος μϑῤκύκλογμπὶ Αια φισαὶ ὁ τιαίγεκοακυάνουυ γέα, 
κυμλίωνφσμά των τανιης" καὶ περοδόννται. σὺ ὃκ λύων, εἰσευτοίγαν 

τίς, εἰν λλὸνὴ ἐπεῖχο λὸς 
. Φ , μ οσ (ὦ ἰδεντωιὴ πρ αὐτοοβα Π4 δυδῆ τε! γώ) Κιινδηὸν ἰρακλὲ σύγε. 

άχοισ. ὃ δὲ κθίσ ΤῊΝ ἀπαν ταν Ὁ δφμίσοι “τὸν ἀέρα: 

τοὺς γα, σικοιλίαις δύοφν Εἰ δωλαπετηνώναλθε ροοϊρομων» 
ἐν γγϑνέναι. ισύμμαῖζος οὗ Οιωμῶν “σαγαοδᾳ ἢ ρωμ- 
"ωσ- ὐφ ρον. ,ὑπειδὰ ἰωυλ ΜῊ ἤγ: ͵ ε 

λὸσ᾽ ἣν ὁ ἰμινησασ΄. 7.» δὲ Ρ4 Ω δΊΓ Ἰζ "τον κα λαοΐρομιον αλα βϑνος 

οὐκ ἐδιν δύ ρῶν. ἀλδὰ ὑπεῖ 

ἣ πολνπευρ᾽ αὐτοῖσ ἔβιὴ 

“ποδὶ λυ ψ .χὴ ποόϑι ὐφῳ. Ἂ «πόδα τὸς ἢ ἡριοῦ τὸ, "Ὁ. κυλλὺν προσίρηϊιςρ. Λυρφιογγῶν 
ἀνσῶν. ιγύφφογγος ἔφι δά γμΟχθονὰ ἐγθρίζον ὃν ἡδυτοί τως σῇ αὐ ντῆσ' ἐσ’ ὃν παίθὰ ιόμε 

Μόν. γράφει λιγύμυνοσ ̓ λιγ γύμολῥος. Παῦσοι μελῳ σῶν. ἔϑεσις πἰϑιὀδυνάμοιξαϊας σίχων καὶ 

κώλανκή. γ ὧν οἱ 9, μϑϑηρῶ τι ιά ἰαμέικὼπρι μεγρονάκατούλικ τοιτὼ ἐϑησ'ο οματο 'κῦλα αὐαππα" 

συκὰι πιμεμῖγμϑῥα λορϑοιτ " τριβραΐᾳσιρ. προκελ βυσμματιν οτ "“Ὄ" τέραδροῖχισι ν᾽ Ὧν ΡῈ ) σιν’ 

δμεῖ ἴω ἀνα τούλιμι τι. ἊΝ ζ τρί μετρου βραχυκατοὶ λιν. "θὲ ἐσ αι (αδέμεξα ἀκατάλε" 

κτα οὶ ἐξησ' δὲ τούτων δ σίγοι ἰαμξικοιτρί μιθοι «καταλ "Κ Ἴομ ἐσ! 66, πίλᾳ κορυψίσ:. 

Ὑ πόσιν φωϑός. βούλομαίφησι. “7 ἐρυ ἔνα ὑπὸ σον να, διά ποράς ρος σεται ̓ϑροσ᾽ οἵ ϑύρω ες τὸ 

προοῖμα λε ἐσ γιΦοβόλυσ. Δ ἀφοδηνάτοισ. “παὶᾳ δὲ πρὸς τὸ -ποιήματο, Ἂ 55 δεν ῥαμβοππιῶ ΟΣ 

ἴϑος ἃ αὐτοὶ σ' τοιαῦτα ἐπίίτα λεγφν. ἅμα δὲ Δηρϑσ' Ν᾿ κῆφον αὐ Κ ρἴμαται μὸν οὗγ. διονν 

λ"» [ματρὶ δ᾽ ποιημεί των ἁμῶν, " "δὰ γιφευλῶν σύςα σι αὐτῆ φοϑύνητοι. (αϑν το) ταλίαταῦτα 

δὲ συμξαΐνᾳ σ᾽ « ἀέρι: ὅθομ φροὐ τοι λέβᾳσ αὐτῶ ϑηρᾶοϑε. Α͂ ῬΕΡΣ δ 4 μίσου πείνπει γείρσεν 

“τὸ πρὶ το οἰ ἀέρος διξέρλομιι. ̓πλθρηγολαυ δῆ ὑλίζισ » ναύτη. ὃ ὁ δὲ γοῦσ ἐλά χιςοςοὺς ἡ ' ἰϑοιμία 

Ω δδῦνρα μξοπιῶν νοῦν ἱχεέλοίῃ ὁνά. Τὼ ὡλαδρόμονεὶ ὃν εἰσ ἅλα δρόμων. Ἄεπε δ ἱῶσοώρια 
σδέτῃ συυϑέσει ἀδ)νανόητο χοῦ το δὲ οὐ δὲ τῶσ' λ ἐξεσισιινυταί «χλϑυάφά δὲ τουδὶ δενρὰ μβοτειούσ. 

Ωοπ'. -ππιρακιλύδετοι αὐτῳβ πουύσοοθοι! “τῷ ἀδοιγιῷ ως ὁξρέρσοντεσ. κύλϑισμα πυῷ δ γε ἐρεοσέψτο 

“ὧν ὁ ὠῤπ. και το προς τίω μῳπνλαρίαν, 

Α 

Α(λί 



"ἡ 
ὄρνιϑισ. 

ἧ ἡ μι αὐέμων στκοιαῦσε βαδην.. 

ῬαΝι 4 ἐ γῶσον κατα πορύσω τοὺς “πνοαῖς. 

Ω Τοτὶ μϑῳν νϑγήαν Ξείγων πρὸς ὑδύμ, 
Τοτὶλ αὐ Φορίᾳ σώμα πελάζωμ 

Α͂λι ̓λϑιμον, αὐϑέρος αὐ λακα τέμμων 

ὅ Χαρίῳ τοῖν ̓ὠπρωσβύτ᾽ ὁ ἐ σοῃίσω καλσοφ οἱ 

ΡφΟν σὺ λαό ρᾳσ πτεροδόνυντοῦ ββοδάδιῃς, 
Κι Ταυτὶ “ποποιμκ οι σ σὸν κυκλιοδγδεὶ σηρβολομο 

᾿ς ὁὲ τοῆσι φυλαῖς πίοι μόλῃ τὸς ἐμ εἰ εἰς 
π4. Βούλφλδοέσικ ἐν κὰ πορ' "μὴν δὺν ἐϑῴωμ. 

ἐδτα προ ΦΙδὰ λορὸν “πυτορμϑρ, ωμ ὀρμέωμ; 

Κικροσίδα φυλήμηκικα τουγελαῖς μυδόλοι εἰ. 

Αλνᾶν ἔγωγ οὐποζσο μον ποῦ τ 7’ ὁτι 

Ρρὶν αὖ περωϑεὴσ δυαδρείμῳ τὸρ εἰέραν 

Συ. ὧρνιϑεσ χέρεσ οἵδε» 

Ουδὲυ ἔλον Τίσ' ἥ]ερόπποι κι λοι 9 

Τανυ σἴτπε ῥοιπτοικίλα χολιδοῖ. 
Π4: Τουτὶ τὸ καχκομούφοιν Λου ὅθε γρήτο ριμο 

ὁδ᾽ αὖ μιμυρίζων δεύρότις προσίρχι Το 

Συ-Τανυσίπτε ρε ποικὶ 'λα μα λ᾽ἰὐ9σ'. 

Πηἐσϑοι μάτιον “τὸ σίολι ὃν δον μιοιδδκεῖ " 

Αλὶμι εὐϑερορυτάὼ πἴλοι τ 
ἵχουσαψ. οὐδὲ ὃ Φρμών ἀπὸ 

μεταφορᾶς Ἢ υ νεῶν. “ρὸν 

“πον Ἃ πελάγους δὺκ οὐσὶ 
δ) ανήχιοϑε “ὃν ἀέρα οἱ ογ΄ 

γισ. Καταπιύσω. ΜΚ ῊΣῚ 

ἄμα λέων ὁ“πειοϑέστοιφοσ' 

“παύει αὐτὴν. Χαρίεντοί ὦ 

πρεσβύτα. ἀσικ νασίας φα 

οὶ τοῦηρ πρὸς ὲν γἑγοντοι 

: πειϑέ του ῥ τὸν τύψο ντῶὼ 

αὐγν: “ζσπεύδὰ ἰκ ἐνὶ αὐτὸν ὡς 

οφὸν τρσώματι, λέγ ̓  

δτι χαριίντως ἐσιφισω. ἵνα 

Ῥοβκινοϑιδοκᾷς ἐχείν “πτέ 

φά. Ὁ περοδόνητεσ γρόμε 

γος: πΤερὸς ταληλθες ποιῇ 

ζ4) ) πρὸς τὰ ἀριϑμα. 

Τὸν [ωυκ λιοδν δε στ αἰλον.αν 

“το δϑυβα μξοποιδιν 

φυσι ἢ ὅτι ἐγκεύωλια δγ- 
«δύσι ουσιν. αὐίστουρος ἡ ἃ 

δὐφρόνιος ῳ τοῖς ὑπομιν 

μασί φασιγυὶ ἱικ λίουσ' 

γαροὺ, σῆσιι πεῶγν, λαγὶν 

στὸν ἑρμιονέα, οἱ ὁ ἀρχοιόπε 

ῥοι τ λλάνιΐκος κι δικαία ρ, 

, 2Ζ9.2. ἀρίονα ἦν μυϑυμναλ 

ΦΡ' λύμαρχοι ἐδ οὐτῳ πιρὶδοψυσια κῶν ἀγώνων. «λλανικος ΝΣ οντοῖς κραμαὶϊκδισ. 

ὡς “τοῖσι φυλεῖας. οἑκάση γῇ φυλὶ δγονύσεν, τρέφε δϑυραμθοποιόν: Δ ἐοῬοφίδ. ἐπειδὰ κοὼ 

οὗ του δῆ σφαῖρα λεηζων. ἢ " χϑὰ οὗ τοῦ ὀϑυραμξοποι δ κοῦφος: Φυδν οὔ. βούλά τρβλίωγρο 

φίσλι τίὼ κεκροταίδε φυλίω δδάσκον, ἀπὸ γαὺ ταύτης (ὦ λεὼπροφιβισ: "τινὸς δὲ δ ὁδί (κοῦ 
Φ.: κοὰ χορὸς ἰώ, ὡσ᾽ ἐοικ ον ἄρμϑι δε δνπομπος δὲ ἐν τοὺς, μα πηλίσι. λευτροζ δες ο ὁ Τὶ μεζρο, 

ὡς λεοντῆν. δύχρως τέ φαναι χρὴ χιθίοι ὡςπίρ νεκρόσ: “ἄλλως. ἐπειδὰ ( οὗνς κῷἢ σῷ ἐδεα 

Ἅεπτῶν. κϑὺ ὁκινησίοσ' δὲ ,ἕρμέπαισ κέκ γοψεν- ̓αὐεἑπηράσοι ϑυουσιψ δὰ ἐοΐδα. λεωβοφίδου λε 

Πότερα κὶ ὁ ϑυμαότιδος: ϑέλεις οὖ ὸ τῶ ὥ λεωβοφίσι χορὸν ὀρνέων δ δέξαι. ὄρνιθες τ ἵγες ἀνε: 
συϊιοφαύ τησ' τὶς ς πενόμϑροσ' κοὰ ἐς πίω αὐτοῦ τιμίαν ἄσὼων ὁπειδὰ μεϑὲν ὅὄλιν, ἱκπρῶτε ν λό δὶ 

“ὧν, ,συκοφαυ τεῖ τοὺσ' ὀρνιϑοισ'. ὧσ' ἐναντίως ἐλέν των δαῦμα τὶσ Ἢ ὀρνέων Φύσεωσ, ἔν σ᾽ αν. ἐς 

πδχθμα τῶπρι σβυτέρε ἀφορῶν. τινὲς ἢ ἀρὰ τὶ ἀλκ αἰ ΑΡβΙΜΝ ἡνισ ὁνδὲ κεανῷ κα “σπιράτα " 

"λὴν, "πεινέλοταες ποι λόσειροι τανυσίπη ἐρον καὶ . πειρὰ τὰ σιμυψίδεν. ἄγμλι κλυτὰ Ἰαροσ' δι ΕΝ 

ζ δοόλμον, κνανίᾳ αλιδον. Κι) μίλα μάλαῦϑισ. ΗΝ Φισι πρὸς ῥνπιιρὸν ὦ “ποιεῖ λὸν Τὸ μα 

σίου ̓αὐγὺν» 



οιφοφανους. 

Οὐκῥλίηον κελιδύνωψὲ ἐπειβὰ. δώϑμ δῖ οὔκεν οὐκόλί γῶν λι λι δύμωγε, ᾿ 

ἐμάν ἀμ κεηδμ Σν Τίς ὁπ ερώμϑᾳύ ς ξἐ5) τοὺς ἐἐφικνου μος: οἱ 

ζο. ποιλαιὸν δ χιτῶρα π4 σὲ πα ρεσηνιολ᾽ ὀπευχ, ",δᾷ λέφειν: ! 

γαῖ. δν,γουζὴ τῆς ππεροιμ' ̓ ΣυΠτιρῶν ἢ " ρῶν δέ μλαύϑη τὸ δον χερομ ὁ 

αὐ μετείληζε Υ̓ μία Ἁ Πφ Μῶν εὐρὺ περόνες πότεϑρ νγανοῖ, 
λισῶν! ὑαρι οὐταριέ. ἶ 

Τίς "ὃ πῆ ρῶν. ᾿αρὸὴν δ δι με: Συμαδαλλὰ κλητης εἰμι φησιωσηκόν 

δἰ χεῦνται σιυυχῶσ' ὁ νέοι Καὶ συκοφοὦμ τῆ σ. Πῳ; ὥμακαίριτῆς τέχνη. ἢ 
συγγραφϑ5.πίσ' ὁηῇ «ρῖν, Σ ν᾿" Καὶ πράγμα ποῦ φασνετοιδ ομαήϊερὰ λαιδὼν ν 

᾿ αὶ ττλρα δος, Ἀδτῇ Κύκλω περισοβῶν τὸν πύλεισ' καλούμενοσ: 
περῶν μὰ ξϑε ἐρὰὸ 

αὐρώλου ἐκ μυρμε δύνων. ᾿ Ψ Π4 Ὑ σαὶ ἡ ἥϊερυγον τί προνκαιλεῖ σοφωτέρομ: ̓ 

“πλων ὁσλωμ ΔΆ. Συ Μοῦ ἀλλ δὲ ψσοῦ πρμδλυπῷ σήμεν ΣΑΣ 
Ἰὸν εὐϑὺ πελλήνηξ: ἐπε ᾧ Μετὸ τῶμ γεραγῶν τ ἐκεέϑημν αὐ κα ρῶ πα λιν 

“ 4 ε) 
᾿ πελλννε ᾧ τόϊς ἑραίος, ν΄ ὦ, ϑέβῥιματο!, πολλασ' ἈΚΟΜΑΝΗΒΟΙ κῶν δκαφ: θλον ἐτίϑε;» χλοῦνα. χα 

γα! δὲ δαφέᾳουνι οὐπελ 4: Τουτὶ ὙΦ ἐρωέφεισὺ τοῦς δον εἰπόμοι, 
Δῆνᾳ ἥρογτοι! ὁ δὲ, ὅτι ἐνῇ Νεανίας ων συκοφαντεῖ φ τοὺς ξενχε 

μεῖα ἄγιται ὑπεδλήνμτῆς Συ. Τί Ἂ» πώϑω. σι ἀπῆν δ οὐκ ἐπύσοι μοα. 
ἀχέίασ, κοὸ τοῦτο ἐππιθλ 

τίθεται. Κλητήρὀμι κλν Γφ Αλλ ̓ἔσην ἱσέρα, ν) γ ἐξ,ρασώφ ρομα 

πὰρ λέγ), ὁ καλῶν εἰς δό᾽ Α͂ ̓φ᾽ ὧν δ αζὴν αὐραχίν. ποσουτον! 

καρήριον πεύντοισ. σημειάν ἐκ τοῦ δηκοόου μια λλ δν, ἤδε!ο Η βαφ ἄν. 
2. ὠμλλ ιν, Αὐλ Συ Ὡ δαιμόνι μὴνουϑύτειμ᾽ οἱ λλοὶ ὲ ἥϊέρου 
προ αξ βακου Ρ4Νῦν τούταλεγώρ “]ερώσου. Καὶ πῶς αὐλόταις 

φαντῶν κρὸ ἐς δκασήθψ ΞΑ͂ ὑνοϊραι]ερωσειας συ Παύτες «τοῖς λόγριε 
ἄγων. Γ φισβῆν- πιριΐ - να ήϊεροῦν ται: Ῥαν τος. Βφοὐκκηήκοκο. 
7 ϑοι τσὴ εἰσ δκαφάρι- 
ον καλϑν. ἡ μὼ ἡΤερύν ὁπενλέγωσιν οἱ πουτίρεσέκοίσοτε, 

γον ἢ αἰτὴ το μυτὰ πε Τοϊμάρακί οἱ ἐνντοὶ σίκτρ εἰοις τοῦδ 

γον. ἡσίοδος. τοὶπ δ ̓ Δενῶ στέμστὺμά ρ οἱ κου δόγι γρέφης 
Ἄόων τεσ’ ὑποὺλητῆρος ᾿ 

[κατος. αρλέλοχος ἄσων ὑποιύλητῆρος. Αλλωσια αὐτὶ “Το σιφώπερέν φησι δ μετ πἸερύγων 

ἰιαλῶν. Ἁ σοί. οἱ “πε ρα το. κοὰ ὅμηρός; ΩΝ λμιρῆρες. αὐθ ρβαυς: «αὐ ηὐ τοῦ λίνου. ἐπεὶ αὐ ρα 

Ροιοντοῖσ σόμιασι͵ ψίφουσ ο οὐ "Τῷ ὥ πέτειϑοιι ὑρισιν. Α ὅλως. πολλάκις Δ σηρίααηρς ᾧεκα 

περιφέρουσι γος λἶδοσ αἱ γέρανοι πρὸς μὰ παραφίέρειϑαι αὐέμοις. Οὐϊεἐπάδοε μια. αὐ τὶ τοῦ 

οὐ ἡ δια μας ιὄρνται ω πειρὰ πίω ὁ πουροιμιΐαν. “πεζν βαδι Ὧν σκζητειν οὐκ, ἐπαΐσρε μια. 

Οὐδιτρέφης ἐπεὶ -πλούσιος ὦ δεινοί (ὅρος ἐπανγροφᾶν οὗ ρσ. ἄριντωι δὲ πιρὶ αὐτοῦ αὐωπίρω, ὅτι 

ὁ δεὶ τριφισ “πισυνοτσλόκος ὧν, ἤγομε φυλῦχς ἊΝ Ἵππαρχος: Εἰς Κὶ αὐ. Ἱπτπτορχοσ' ὃ ὁ ἡρόμας, 

νος ϑύτυ χήσοις συυνεβούλθυσε κοὺ ἄλλοι ἡ πποιρχέίρ. Κάτιγ 



ὄρρι ϑεσ᾽ 

λ ἕν αὐεηῆ Ἵ ἐρωκυν ὡσϑ᾽ ἱππηλατεῖν 
ὁδέτις “τὸν αὐτοῦ φησὶν ἐπὶ δ ϑαγῴδια 

ὅν. Ανεῆ ερῶϑα "ἡ σέ ποτ να τοὶσ ᾧ ρέναςι 

Ξ ΣνΛόγοισίτ᾽ά ἄρα ιὸ 47: ροῦν τοῦ Γ4. φύμ' ἐῷ Φ 

ἡ Ὑπὸ δ ὃ» λόγων. ὃν οὔσ' ̓τεμυτωρίζε τοι ΠΟ 

Ἑπαίρεταύτ᾽ αὖ δςοούτω καὐσ' ἐ 

Αμαήἰερώσισ δούλοιμα χΘΗΘΟ [σ᾿ λόγοι ς, 

ἵ Τρίψαι πρὸς ἔριον μόμιμονΣ υνἰλν οὐβόλοιμαις 

᾿ 4. τί διχὶ πριησεὶσὴΣ υυτὸ γέψοφούκοι τουρωνε 

Ραπαώοσ δρίος συκοῷ αντεῖμ ἐξέμμοι» 

Αλὰ πέρουμε, τοῦλεσί «ὺ κούφοις. “Π]εροῖσ' 
ἰώρακοσ, ἡ ̓κφχνῆδος, ὡς αὖ  σοὺτξῴους 
Κα ε λεσοί μος, κατ ἐγκεκληκὼσ ἐνθαδὲ, 

Κατ αὐ σέτωμω πο λὲν ἐκ σῳ 4 μανϑάμω. 

οὐδ λεγεισιδασῶς αὖ ὠφλίκι δέκεν, 

Ενϑαδι πρὶν ἐκ " ὀξέμοφΣυ πανυμαρ᾿ ϑθίν εἰ: 

πη Κάπερ ὄμδρ λό δά ρο' σύδ᾽ ἐκ εἰσὶ αὖ πότε, 

Αρπασόμϑῳ δὲ τοὺ χύματ ̓ κῦο Συ, πάντ χες 

Βέμβι Κος ὑδὰμ ἐΐω Φε βεν δ δῷ φμαιϑάνω' 

Βέμβικα; καὶ μὴν ὅξέμοι νὴ σὸν δα, 

Καλλισοικερκυραῖα τοι αὐτὴπτεροί.. 

Συιδιμοι ταλασ μαφηγ' ἐχει σ, Πφ4. »πτέρῷ μϑρ οὖν 

ὅισίσε "ποι σω τάμερον βεμβικιᾷν 

ΣδΘιμοτάλας ὄπτεου, πεῖς ἐνπευϑενί; 

πη ὀνκάπολι ὀκξᾷς ὡκοίκις᾽ ἀππολύλϑθρος; 

χει μυγαλοισ' κϑὺ ἐλεφαντοκ ὅτι σ΄. 

ο΄ πσῸλὴ οί. 

ρείκας δι βύιν ἀποφϑφ. 

β 

ΚΑ πγκκελυκῴῷ νἴγκλημα 
[κα ταὺ τῶν γα σ᾽ ἐϑροσ' 

ἐραδυπΐντνσ. οἰϑοιδὲ δι- 

2ϑων εἰσ' δικαδήξιομ. 

Κἀσαὺ αἴτομοι πῖλιν. ἵνα 

πώλιν πεταϑεὶσ ἐγσχοῦισ' 

μύσεισ' τὰ. λίως ἀλλεσ πρὸ 

καλέσωμιαι. 

πων αὐ ὠφλίκε. αὐτὶ Τοῦ Θῖ 

ἰαϑεῖν, πρὶν {ϑοίσται ον τῇ" 

ἀπῆκε. τοιοὗτεν δὲ τι δὲ 

λα λέγειν: ἵνα καλεσάμε 

νὸς τίνα ἐσ δι ίω, σὺ δὲ, 

ὥσ' αὐ πετέμϑρος φϑοίσησ' 

πρὸ αὐτοῦ. τῶν ἰκατοσ) ́  

ἐκαίσος αὐτὸν ε3 ἐρήμου 

πώλιν ἐπυτολ αὐ] πἰΊνμοὶ Ἂ 

ὅσῳ ἐκ ϑνοσ παλέων, οὐϑοῖ 

δὲ πουραγήνετοι Καπει- 

οὐ μϑὰ πλέει. εἽναφιῆνι ἱκξ 

σὲ ὧν, ὑπενθενοσ κ᾿ κοὼ ἐτίσ 

ῥὰς δίκα ἥθαται ὑποίου 

Βράθουσ' . σὺν Φϑάσαν τοσῖ 

Βέμέξικοσ' οὐδὲν δα φέρᾳ. οὗ 
βρυφὸν κοὶ θὐκίνντεν δεῖ 

εἰνιτί. ὃ δὲ ξἐμριϑ, Ἴ ἐργαις' 

“δον γὴν ὃ 6 μαΐξεη Ξρέφου 

σὶν οἵ πιῶδεσο ἢ ππύσνιον ἴρ 

“παίσῶν ὡς οχόσιὸ ὃσ μάςι 

“ δερϑροσ, ϑρύφετωι. 

Κιρὼν ραῖα. λέσται γις Κρ 
κυραία μι, σωνεχῶσ δὲ 

ἐμφκυραίοις. ἀταὰ λιαι ἡνοψτοι διὰ ὃ Υ̓ σοι σιίϑεν σὦ, ἐπεπόλασε "Ἰβαυηῆσ ἡ ἡ μάςιξι ὥςτε δ) πρλαῖρ 
Αλλωσ. 

Λέη τοωῖτισ κιρκυραία μά τῇ. Φ ρει λϑδ σαπύροισ. 'κερκν ῥέδιαι δὲ, οὐδὲμ ὑπιβαλλουσι μαδιγσ. 

ὁῖτε ροεἰσ' παρομίανημε ἐλϑῶν. ἀθισεφάψι: ἢ κῶκυραία μάή λύγων φυὴν ὅτω Ν: ἐλεφαντίμοις 

ἐπ ἰσουντὸ »βπρβμεγϑε πιριῆ! ἐς ὅρονὴ κε ῥιυραία ἐπεπόλασε μάτιξιδ εἰσ ἄξονμι αν ἦλθε “τοῦ τοὺ 

᾿ δὲ λέπον τύ] 4 αὐγεν. Πτερὼ δὲ οι. δυϊκῶν αὐτὶ “Τῦ) περὶ τὼ μείσιγιππιρίλαξον Ἴσωσ᾽ δὲ 4 

Οὐκ ὠπολιβάξες: λιδιὰς ὃ σρεγφν. ἥσ' οὐδὲν τῶ χί τερϑν οὗ ρον 77 4 ψ. ἢ οὐΐο ἐσ κὸ 



Αριφοφαδουφ: 

Στρεψοδικοπενουρβαν. ω Ππ ἴκρ αὺ τοί ἐν ΦΡε 0 ικοηπανουργήαιν 
χῶσ! Ἰαραμμημα, Α'σίω μϑῳ ἡμές ξ υλλαθύψτες το “ερά- 
αν. ανὸ Ν 

πο θϑ το ΣΤΡΟΦΗΚΩ͂ΛΩΝ, 1Γ᾿ τοῦ πιφασιν «σωνέϑηκε: 2 ) τίὼ 

λέξιν παρὰ ὸ βρεθλὺὸν ἦν Χο" Πολλεὲ δὲ κοὰ κοὴμοὶ καῆϑυ 
θος κοὐ συκοφραντικὸμ κοὰ Μ εἰς (πύτῦ μεῦθο» 

πίω δήκην κὴὴ πίω ππενουρ δ ΚῸΝ ! » ν 

γα». Ποϑλαδὲ καὶ ἰμμεναῖ. Καὶ δεῖν οι πραγματ Εἰ δομδρῳ 
“ τ, αὐ Ν ὁ οροφὴ αὔτο κώλων ο ἘΦ ὙΨ δανόρον σεέφυκος 

γαεϊκῶν κὼ ἰαμβικῶν δ΄ ἐκτο πὸρ Τι,κουρδϑοις 
Ω δ αὐτισφοφὶ τοσυστων. Α “πῶ τίρω κλεώμυ μος» 

ΝΘ δι ἀγλσορε Χρύήσημον κδρὶ οὐδὲμ,λ-' 
μιὰ τῇ μϑὺ δ᾽ μεβα τῇ ῷ Λωσ δὲ ϑυιλδμ,μοὼ μιέγο. 
θμαίσιθα. ἐπὶ τοὶ πίλειφι ΤῊΣ αϑ ἢ ἐροσ αὶ 

οὐρὴη φορά ο Ξ᾿ 

ἘΚΜΩΣΝ ΟΠ Β λει φοίνφ κρὼ συκοζφαμτεῖ . 

δὴ δ ξλ νην μον ὀρ. Τοῦ δὲ χειμῶνος πολιμ 

Κοὴ πειριδοζα, ἔδυ (ἕν ὦ Ταῖς ᾶἀασίδοις φυλλοῤῥοθ.--- 
βασμείσμα. βούλεται δέ κω ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΗ ΚΩλῳ ὮΝ 185 Ἂ 

μοδῆσοί τινας. Ἐσι  )γοῦὴ “ 

φύνόρον πεφυκός. . δένόρῳ Ε57 δὲ οὐ χῦρα πρὸς οὐχ Ὗ 

μὐὸν ἀπεικαζφ: ἢ ὡσ' μέ- Τῷ σικὁτωσπύξΨω 72). ῳ- 

γιν.} ὡς αὐαίέϑηντεν κὼ ἐν Τῇ λύ χνῶὼν ἐρημίᾳ 
δΊΝΡι ὡς ὁ ποιητῆσ. ἀλλῖς (. 

σεσήλειρὶ δέσβρεον ὑγψισέ ἕν εξ το! ἀρωσιμ αὔφρω 

τηλομ: ἐσποδε δώσ ἐαὶ Ποι στυυεεριςῶσι "καὶ 

ὀρνίθων πετο (δμων τὰ δν Ζιώφοι, "αλίωῳ Ἴῆσ' ἑασέραιο' 

ὡγῃ ὦτα δγηγου μϑροσ'. “σοὶ 

ον κ τοτον Θ'δὲν τλλδέλω: 

γά ὃν κλεώνμον. ἱαρδγασ δὲ ἃ ἀπωτίρω, ὡσ' αὐτισ ἔνποι μικρὸν ἀπωτέρω “πίλιωσ. .ἅμα δὲ ἃ ες 

,.ἅ 

ων" ἀκαίρόνον, δ. αὐθάτον αὐτοῦ. Καρδία ἀπαωτέρω. «δηὰ αν Ἂ μαι ρὸν ὄνομ οι δειλόν. ἁμαὴ ἀαρόία Ἷ 

ζαν᾽ ὄνομα πύλεωσ. “μιμῶνται οὗν τυποϑεσίαιν "ὦ ὡσ ξένον αἰνὸν κωμῳ δεῖ. καρόα πόλις "ρα 

μας; ἧς οἱ ὑπολῃ ἡ ποις αρόγαινο Εἰσ' ὁ αὐτὸ. παυρδασ' ἀπωτέρω. δγὰ ὁ μα ρὸν ὄνκι χρὴ δειλόν. 
ὅτι οὗ 7 τῇ ὀρίνῃ μέγας κὸν λαμπφόσ. οἰ δὲ ἔρ! πολέμῳ ῥι 7α ασίσ. δγὸ κλ ιαρδίασ αὐτὸν ὁ“ 

“εῥμ ἀπωτέρω. τουπέριν οὐ Ὁ χει κ᾿ Ῥδ) αν. Τοῦτιμαῇ Ἡρῦς τὸ ὲ μανιγβῶν! σι Ἰξίαρο; δυκά 

2} αἱ πρὸς πανεξονος δίίμω. Τοῦτο δ λει μῶνοσ. ὅπ ̓οὔντιδι πὸ δο κῶλα. ενδαι, λέαυ ἀπὸ “το το 

δὲ ̓λεμεῦνος, ἕωσ' τοῦ Φυλλοῤῥοθ. ἐπε ὁ δὲ βέγα ατὶς (ὦ ὃ ὁκλεώνυμοσ, ἔξ πίλιμ. ἐπεὶ ποὶ᾿ 

φδίσρα Φνδλοῤῥοοῦσιν. ἔνϑικ τοῖς ἃ δος δὰ τ ὀγομια αὐγὸν Φεσι τοῖς ἢ ἡρυσι σιυυδνογειν. ΞΖεὐε 
Α } , 

σι ἜΝ “τῆσ' ῥασέρασι ἪΡ φ' Ἂϑ ἽΝ ἢ, σκοτίᾳ »πεσααικ) ὁ“ 75) τον ἐρημίᾳ θέδτως ἡ Στοῦ ὃ τὶ 

σκδηουδ, ὀρέσησ ὁτιμοκ ράτονσ' λῳ΄ανδὺτεῖ τουδὶ προρτυρχοι γονηπὸς. . ποὺσ' νύκπισ' ὴὺ μονας ἐλῃ 

ξένον ὀρέσησ. Ἢ ῇ 



Οἴἷρν ϑεσ. 

4 Τονικαῦ τοδί οὐ εἴτ᾽ ἐν 

Ἵ Ασραλὲσ ξιωτυγχίνειμ . 

᾿, ΓΕ» ψτύλψ τσ ὕρωϊ 
᾿ς Τὰν βρ στῶν νύκτωρ ὁρίσῃ 

Γυμρμόσ ἣν “σληγεὶσ ὑποοῦ 

Τοῦ τίντα τὸ πιδέξια. 

Τ β0' "διε μοι ταλασν δοὺς δ 0 Ζωσ' μϑμ ἀψατα 

Ροῦ πέλιϑε τοιιρός ἤηνπφία Ῥυηὶ τί (ὦ 

Τίς ὀσυγνα λυμιμός. Ρροτῶν θεῶν ὁρᾷν χενο 

ἐμοῦ καγῤπν ψταῦϑα, Π4. "μα τ δι ἐγὼ εδροὺ 

ἸΤίσ2᾽ εἰ σύ Προυπηνίκ' ΣΥ͂Σ "ἄρα “τῆς ἡμέρας . 

{ὁ πονίκα; ἐκεῖ κα ρόμ Τὶ μετοὶ μεσημρθὶ ὧν: 

ἄγια σὺ τίς ἐς Προόουλι τὸς: ̓ περαιτέρω: 

4.Θ μ᾽ ὡσβδελυῆο μασι Π ῥουτΙ ἜΝ, ὁζϑὺς “πο! εἶ 

Απαιθοεἴζᾳ τὰς μεφελασι ὦ ξυνεφἃ. 

Πρόιμω φεμειίλ. Προ: ἥὅτω  ἐκκαλύψψομαι» 

Παφίλε προ λιυδῶῦ, ρονασονε πτρῦθε μ᾽ βόα Ὰ 

πφτὶ ὙΥΜῚ Προ σήο, μὴ κάλειμου Ῥιώνο με» 

Απὸ ΕΣ ὀλέσεις, εἶμ ̓ψθαδὶ ὀζὰς ὄψεποι. 

Αλγλιαφρασωσοι πρίψτου: τάμω πραῖ μεχα,, 

Τουτὴ Λαβών μον τὸ σίε! ἄδοιου ὑπόρε Χι" 

ὅν. φίλεπρομαθ. ενωρίφει αὐτὸν ἀποίιαλνφϑέντοι. 

ὑπὸ τῷ δι ὁσ', 

Ἑ, Ξ ἐν τύχοι τσ’ ὑρωὶ χρὼα ̓ 

αὐτὸν φησι, διὰ τίὼ ὁμῳ , 

δυμίαν τἰὼ πρὸς ἣν ἀγα 

μύμνομοσ δὰ ὃ ἐρέσαν. Ὡ 

γοϊσ ὁ δὲ δύσεργον κοὺ γαῖα 

“ποὶ 5) σ᾽ ἐμαπιλάζοισι ἡ π- 

ψοντο καϑοί ἰῷ μλρανάροι 

ον σίυνεὲ ρίϑοι ότι ἀγαθὸν γα 

μὸν χεεμῶροσ ὃ ϑεδσ' δ) σω 

σιν δ ρωες κει το δλωλαν 

Ἴαι αὐ καρ πσλιήωτους ε - 

ὧν δϑευύαυταιὶ δὲ ὠφιελὲα 

οὐϊιεκιτὴν το, δεό μοι δος ἃ 

σι κοὺ οἱ ποὺ ἐρῶ α πποριὸν “ 
τεσ’ σιπὶν ἔχειν .ὡσ' μυρτί" 

Ἅλος ἐντῃ ταμοισασᾳ ζῬησιθ 

ὃ δὲ δρέσησ' λωποδύτησ. 

Παύτα τὰ πιδύλια. ὀφθαλ 
μούσ. κεφαλίν. ὅϊον “οὶ δ 

ξιὰ τῆσ φύσιως ἐπλί Ἴον 

“τό ν γι ὁ ν σύμυτυ γχρίνοντες 

αὐτῷ. ἅμα δὲ, ἐπεὶ: οἱ ἐν 

“γυ. “νον τεσ ννκπὸς ἡρωϑ 

δέρρεφον ποὸσ' ὀψεσ. 

ΟἿ μοιταίλασ. κορωμὶσ ἀσιὸν 

σ-τον αὖϑις Ὥ ὑσποίεθλτα, ν' οἱ 

δὲ σίλο: ἰαμβι οὶ τρίμε- 

ΤΡ ἀπκατώλεν τοὶ νι. ὁ 

λύτο, ἐς “ κῦλον Ἂν 'αμ 

,δ' κὸν μορμὺμεθον ἀἰματεύλείωγν. ἐπὶ τος ἀποϑέσεσι “παρα γραφοσ ἐπῆν δ τῷ! πίλο κόρων ,σ΄. 

ο προμνϑόῖδ' δ ἀπειγγέλλε αὐτῳ τινὰ ,συγαεἰιαλυρμμέρος. Π ην ἐκ σιν ἄρα. "αὐτὶ τῷ ποία ἰρὶω 

ὥρα τισἡμίραισ. . τοῦτο δ, ἐπὶ ὥρας ἐξάτωζον θὐκαύρωσ. Ὑπαιριαᾷ σκοριζα. ϑύσ᾽ ων ἄγω 

ωνεφέι δ, σιγᾷ τὸ γίφν. οὐχὸ μά ς δὴ αἰνὸν δ φ6ιδ’ νεφῶν ὄντων. 
Οὕτω μδν ἰυκαλὸ ἰγομαι. ἱκεκαλυμμιένοσ ὧν. ἐκκικάλυηγ αἱ". οὐ ὁρᾷ αὐσδνὸ ὁ ποισβυϊπεροσί .- 

“σαΐζε δὲ, δι Ὁ ἐκόνου θραίι ὁτος ὅτι ξυνεφᾶ πὸσ μεφέλας χῷὸ οὐκ ὁ γε ταῖσε ,Φνὶν ἰκκεκαλν 
ἕομαμν " ὡς ἐν ἰωω μῳ δέᾳ. ὡς ἰκα λόντι ἀκου σοσ' τὶ ὄμωζε, ἀποκαλύη]εται φανερὸν αὐδὴν “ποῦ 

[ ουὶ λαδώφ ὑμὴν σιειάσλειον. κατ σκϑίασμίτι ποῖ Ἵ λέει οὗ κανηφόρον, απτοῦσοι ἐς πὰ ἐλϑ- 

«ἴγια ὑτϑὶς τῷ μὲ ἰριοὃς ὑπὸ τῷ ὁλίου. δὲ σωσι δὲ αὐτῷ τοῦτο, Ἱρναίκαλνψν αὐτὸν κοὺ μὴ ὁραῦῃ 



Αωροφ νος ᾿ 

Το κ τ στώλυτειῦ ὅτι οὐῖς Αἰνωθενὧφ αὖ, μὴμὶ ἢ ῥρῶσῃ οἷϑεοὶ νῷ 

δῆϊκυρνν, Ἐν σΝΙδνΝ δ εαὐ τὸ δ μ᾿ 
Ἅιε;». οὐδὲ ἀρχαιίον. οὐδὲ Π4 ἰοὺ ἰού ἦγ ἐπενρησοι 

καὶ ἿΥ Μ Ἡκωῶφο. 

ἀκοιβῦν. 8 ἔν λενὴ τῶ, πε Ὑ πολυϑ᾽ Του ν δή κατα ϑαῤῥνσας λέγε ιὰ 

τα, "πωρῤλίεο ὰκ ὁ ἀπε Π ρο»ἡ᾽ κοὺς δὰ μι Γ 4 ως ἐκβοντος λέγε 

γι ἀλόγως δ κδται,οὗσε τι ϑ ̓Αὐῤλωλεν ζῶν, Π4: πσονὶ κκηὰ ἀπώλετο» 
ἃ ὁ),τιρα ὁ συμιαίνᾳ, οἴνχε πὸ ; 

ἃ τινῳ: οὐδὲν ὲ Ῥντων ἀρ Ρ οΕξοῦ ΟὐἿΠΡ ὑμέις κί σουτὶ τὸν ἀέρα . 

μέζα τ “πἰνίκα. Ρφὺν Θυύφ δ οὐδεὶς οὐδὲν αὐθφωτπσων ἔ. ᾿ ᾿ 

τας ὑρπῷ ἐλλυθιοίγδυμος Θεσισίνεοὐδὲ κρὶ “χα μμηθίωμ ἀπὸ λ 

δε ξαρβ μρήρ εὐέτλασι Α͂ βόλϑιν ὡσ' ἡμᾶσ' εἰπέκείνου ποῦ Χὸν οὺ» 
ϑδέτι ἡϑέοσ ϑεῶν βαρδαρ ῥυν 

Ῥιξαλλῶν αὐώτοιηρν. οοΚ Αλλ ὡς “πιρὲ, ϑεσοζβρθ! οις μεφεύομδμ, 

ΩΝ ἐπὶ ἋΣ ̓ βάρξαν Α͂ νυϑυηλώμιονδ (αὶ ρβόᾳ ροιϑεοί, 
ρλθονε τ ρῥοτοπωίναϑερή Ρφνῶ ὧν Τίς ὥςπερ ἰλνρι δὲ ΚΎΧΟΩ ογϑτισ 

μασι. περὶ ὀθρᾷκαν εἰσὶν 9) 

ἰλλυριοὶ, τιψὶςὴ περσιδυσ ἔπηρρατωσειν φασ' αὔτϑιν τῷ δεῖ Ἂ 

Φαοὴν αὐτονσ'. δὲ πυρῶν ἑιμὴ πῶ ρέξ4 τὼ ̓ μποθι ̓αἰεωγμδρο» 
δ οὐκ ἐγρεσιγῖν. λισεύν ἵν εἰσάγειν το αυλοίγχναι κατογέμε μϑῥα» 
βντεῖ ὙῬέφονται. δὴ κι ΓΦΕΙ σὴν δῦ {τῆροι βάρβαροι ϑεομγεμεσ, 
κθιγφτες, μἰμονσᾳῦβιν οὐ! 
ὀς δνῆχονἀλλῶς τίὼ ἀσόῦ Ανωϑέν ὑμῶν, ἊΝ ἐν ΖΑ, Θἰσβοίρβαροι, 

φῴ4αν 3 Ῥ βαρβαρικὸν βκ ὅϑιν ὁποη φὸσ ἐςν ἐξνκισήδησ; . 
ὶ 

λμετῶν, Κεκοιγόσες. ὧρν Π4. ΚΤΡΕΝ τούγι: “τοῖς ϑεοισ Ῥὶς βαὰ γβιίροισ 
πριαὺ φιν ἰω ἀγρτελοιῶ"- Τί ζβην. δ ρο. δ᾽ τ 2). “ιβα λαοί Π4.μανϑοίνω»᾿ 

πες ἀπὸ λι μοῦ ἡ Ῥιξαλλὸὶ 
μοολεβ νει δι νυ ποτα ἐν τεύθῳ οι ἀραὶ του] δ ὶ εἰς ὀϑύετο ὸ 
ἀμιφέμεθι ρονδόωλαν Προ. Μάζλισυε πον τωρ ἂν δύσοι λεγωσοιφέσ' Ν 
κρίγε ὃ ὁ δὴ δυγρϑνησίτον ξουσ πρέσβεισ δεῦρο “περὶ δαλλαγῷν, 

Τῶν Ῥισμὸς γῆς ὀδοῦσι ὃ 

ῥόρεος: «αὐωγέρω πὐϑκ βαρα τοῦ ἐς κὲ ΜΓ τριβα λλῶν ΔΗ αἴω. 

τοὺσ οἱ ἂν ὡς δῇ ὥλίνων Υ̓μῶνδὲ μὴ ασίνδωρϑ' ἐ ἐσὺ μὴ “ποὶ ῥραδηδῶ. 

αὐοτέρως οἰκ οσι αι ποῤῥων ΤΡ σις γήρον ὀζιὺς τσὶ σὶρ ὅ ῥνυ! σιν σάώλιν 
“7ε ἔρω ϑ, ἡ Θωρββῷρι» 

ἑ τιϑροιτένσειν Φασίν, ιφα 

σοί φησιν οἱ τριβαλλὸ, πολιμὸν πρὸς ων δία, ἵνα, πειρίξ εὐτοῖσ', τίω δίοδον “δ᾽ « ἐμιπορίωμ. 

,πζοδὲ ὦ ες τὸν γόμι ζόμδρον Τεέτει χίϑϑω δε ἐρα μεταῇν, ὦ ὡς ἐκόψωρ ἀσπεμιμλεσμένων. 

Οἷῳ δτοτρῶοσ. ὅτι καπιδλο δ ὅδι “τὸ ̓ ἀπϑλλωνος, δέον 9 πεῖν ὃ πεύτρ ῶοσ ἀποᾶλωνν ἄϑλυς 
τισ' 9 ϑιῶνο “πα τρῶον δὲ τι ὥσιν ἀπόλλωνα ἀϑηνοίοι. ἐσπεὶ ἴων ἢ πολεμὰ ρχσ αϑαναίων, οἱ ἀ δπ 

“πόδλυγος κὴ ἐμριούσης τῆσ' ϑούϑου ἐϑκιτο. Τοὐπιτριβόισ. “πῶ μὰὺ Ἂ τριβαλλὸς φησι “ποῦ δ 

ζω ̓ γιανϑνρῶ Ὁ ἐπὶ τῆν ὕβδρω ἐπιτριβάνσ, 

Κιὸ γὠὼ 



Ορνιϑεαν 

᾿ς ἡζχ τὴν ν βασιλείαρο δϑ!. γεν κ᾽ ἐ ἐχεινϑγδ: δ ΚΑῚ Τὴν βασιλέα συ! γιωεῖν 

᾿ Ἵ Τί: ἐον "βασιλείαι, Πρ"καιλλί σιμκόρν. αἶαν το μάπερνδἼνξκαλά ; ον αὐ ὁπρά πιαὠσημναῖκαι. 

Η πορ κε ραμϑ εἰν κε φαυνον τοὺ ὕ δὸς; δφρῦνιρς ὅτι διὸς θυ γὰι τηρἧβα 
Καὶπέλλ πο ξάπαν: ταυτὴν δρουλί αρ- σλάκος δυκὃ ὸ ΧΡ τίω͵ ἀρανα 

Τὴν δῦγο μι αν τὰν σφ ρυσουνενυτοὺνεω ρίας, . σίαν αὐτῇ οἰκονομῶν. ἐδ ἔχετον 
“παρὰ βακ Χ λίσιᾳ ̓  ἀϑηνὸ ποῦ 

ἅ Τὴν οιδο θέαν, τὸν κω λακρέχηνετοηρι ὡβολά; τὸ Δάν! σανσα ΤΑΝ θα Α 

π4 ἅπαντα ἄρ᾽ οὐὐ τῷ τομιει. ἐΡροιζφυμὶ ἐῶ . ὑελῶ πέρα ἱμρατήνῳ ἡ βασι- 
3 ΑΙ 

Ην} ἐνσὺ ῶρ “ἐκείμ. ουλοίξῳς͵ εὐ πων ἔλεις . λέα ἔνιοι Ἵν ἀϑανασίαν. καλὴ 

Τουτῶν ἔνε (κει δεῦ Ρ Ἴὀδλθον, ἵνα φροσοωι μίσοι: συιπίω λοιδορίαι εὐρὴ γοῦτο ονῆᾷ 
πολλῶν εἰσ' ἀξισι δὲ (δι κω- 

Α͂ι εἶρτ' αὐθρεότρι: Ὁ ὄμουσ ἀμ ἐγώ. μρδδαστεῦτόφιον τὴν χὰ 
Ρ4 Μόνον ϑεῶν δ δγοίσ: ̓ἀποανθρκικίζομιεν: λακρίτέω. ὲν τα ιίαν 8, ἢ ποῦ 

Γ ρο"Μισώδ' οἷ ἐσαρυτας "οὐ ϑεοὺς, ὡσ ὅϑιῳ σὺ λιτικν χρημάτων. ἀριξοφαίης 
; ὁ γραμματικὸς, ον τουσ᾽ τα μὲ 
Π4' Νὰ τὸν δύ ̓αλεὶ δῆ τοιϑεομισὴσ ἱφυσ. κι δρεϊ φαυνά δέα τινι ἕν 
ροΤ  μωνηκαϑοιρδειρὶλλ ταν " ἀπρ ξέχῳ πόλιν ϑιδιοὶ μόνον α αύτου τὰ οὶ ᾿ 

β Φέρεμοι σίκτοἴδειου ἵμαμε κἂν δζωσ ἴδω μέλεαν ἐνριοιῦτο ὥς φισινιἀλ 

Ι Ανωϑεψιἀκο λσϑεῖν δοκῶ κανηφόρῳ . ΡΩΝ ρα αὐιϑεουσ ἘΠΟΜΑΥ 
: μεμα, γα, Ὄντων αὐνλισίετο. 

, . ᾿ “ “ 

ΠΦ Καὶ τὸν ἴφρον Φράτορδ, λαύων. Σ -" ανδροτίων τρτδίοι οὕτως εις 

ΧΩΠ ρδο' δὲ ΘΑ σὲ, σκι απποσίλί ὃ ῥοῦσι συϑῶσὲ ϑεωρδισ, “υξίμω 

Μ νητὴσ σά λοὺ τος οὗ λακρέτοις δγ δένεο! ἱκῆ ταυκλη 
“Ῥικῶν ἐφθσγον ἀργύρια: κοὺ ἐσ 

αὐοῦ, δ᾽ τί αν ἡ δι αὐαλῶσαι. τῶ μοι δ ἧσαν. ο προερῶτες τῆς μόδας σιτήσεως. Ἵ ἃ Ῥιύβολα. μί 

ἐνυσει ἡ ἐκ ὀγγῶν “πιρὰ τὸς κἢ "μοὶς. "οὐχεῖ εἰκᾳ ὁ αὐτοὶς τὸ Ῥιώβολον. ἜΜΧΥ γκὺ δι ἤν 

ϑρολουσ' ὀλίφααι. Ασαν ρακίζοιδρ. αὐτιτο, αὐϑραίιας ἐδϑιοιθν. ἔσι ἣ δ θϑδοι ἰχάύοσ λεηο οΨ.- 

"“οηῖῶ τές ἐϑίσσιν. Α' μὰ σὰ ασ' ἐιϑίομϑν. ̓  αὐθρακας ζωπυροῦ δι, ὡς «ὐκωμῳ δίᾳΣ ἢ “Τοῦ δ 

πελετέρου ἐμιψήοϑεν. ἐπὶ ἃ κῦλον ΓΝ φτὲ ἐφύονγ; τῷ πνρϑ- Θεομισὶςἴφυσι ὁ ἀδύφεσιπ τῷ προ, 

μιρξ Ἰσῆντι ἕν ὑηρϑεῶν μισον μὲ διὺ ὦ ὀξντόρως αὐαιψωςέον. ὁ 1 ὕσερου φέχυτωι μισῶν ϑεοὺσ' 

ὡς ἢ τίμιον ανὸ ὃνς. Δοκῶ κανεφό βῷ- «ποῦς ὲ κανηφόροι σκ ἦσφον καδὲφρ) αἰιολιθᾷ τίς ἵ Ἄναι 

ἑρμί σαν ν νεῶν. κὡςτϑ οὗ καννζφόροι λδιήοισιν ἀλφέτοισιν “ "τε μμέ γένη: ἰχθαίνεκα. Μψα λάϑων 

τειῤδφροφοῦ Ρ' "οὐκοῦν: ἐν χειρογιδόρωμ δύνα. αὐνὺς ὑλ ἰγὸν ν αὐαγ, ἀποτῆς δ Φροφόρε. χεησὺς 
Ὁ κρὸ ἔωσι οσ. ἵ αὶ ὧν δίφρον γι δφροφόρα. ἐπειδὴ ὅσπεν, ἵνα . δίδω ἃ ἀκολουθῶν. κανκζφόρῳ, 

λέγᾳ “σαὶ ὡν Δόίφρον βάςοεζε. [ ὸς } τοῖσι σκ αἰπησι. ἡ ́σπ οῦσει ϑροφϑκώλων ἐξ! ἢ βοχοκῶν 
ἐπιμεμιπαένων γογεῖοις (Δ ασονοδέοις Ἃ μὰ ̓ αὐπιοφοφὰ τοιούτων. ἐσ!  τρρσιλᾷ τῆς μδὲ 55 φῖ- 

“ἤϑαγραφοσ. τῆσ' δαντιοροφῖσ κορωψίσ. τοῦτα ὃ } ὑβΑγνς ἴθι τ ἼΕ αὐωπίρω. δος δεῖβι «πρὶ Ἣν δυ 

τιον οἰκεανόγ πρὸς τῇ" ̓μεϊμαυμύψῃ ζωνε ὦ «ὡς ἀφύχονς ἡ ἣ δγασὺρᾳ γυὶ Φιλοσίζουσ.. κῷ ὡσ' ἐπὶ 

σκιὰς ξαδὲ ζον τοί: γύφνσν ἔχεν βάματω φαὸὶ τὸ παρὴς μέζονα. δὰ δὲ ω μὰ ἐκ ὀμια 

αὐλῦπ τῶ καυμαγσ αὐαλὶ σή εὐϑιι. οὐσης τῆς γῆς αὐτῶν ὦ φαχίας Δ κατα δυσιν οὐἱοἰ ὑχούσιᾳ 

ὧν ἀπον γὴν τῷ καύμα δ. 



Αοιξοφάνους ἡ 

Ὑνηκαιγωγῶ σαλερεΐτασ ἐπε Ὑ λα 7.0. εϊστοικ φαίης; ἔνϑη ταϊαιψμϑεῖ ἦμῳ, 
δὲ λιτοὶ εἰσὶν ὁ, δσιζρον͵ Δεόμερ δα ψυλθν ἰδείμ! γ 

ἄτροφοι, δρα το» " 

τοὺσ σ᾿ ἰποδασ παρίλα Ζῶν σικένον ΐπροῦλι πιν: ᾿ 

ῥον. μυϑθνο μόρον δέ πιιρὴ ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ, 
ποστοῦν δ.οσ ἔθ. ἀλόυ Σ φαμεωμ κα μηλου- 
τον δὲ ἀπε πίω λίμνιν, μα, φ γ᾽ χων 

ὃὺ ἀλουτοὗτεσ' τοὺ ῥνπο- Α͂ μν ὁμ τιν ̓ ὑσλουμοὺς τεμωὸμ. ζει 

φο ροὗτεσ', ἐφιλοσῖφοῳ ὥεπε Γ ὀδιωοσϑύς ἀπεθλθῳ, 

οἱ Ἱ περὶ ὁ Ἐν σωκ ροΐτι. Κἀτωνϊ λθῳ οὐὐ χΐ'. κατωβῳν. 

ἕνα ο. πείσορέροσ. οὐγς δέει Πρὸς ὴ λαϊμια τὴν, κα μήλου, 

λὺσ' ἰὠ: ἀλϑονοὺν ν ἦν χὴν “, 

δεὶν φίλων. ἀπ οὐΐε ὄχι. Χαιρεφῶν ἡ κτιρήσ.-- 

ὧσ' (ὕπολις ἐνιοφαϊ ύγοις: " ὁΤὸ μϑὼ "ἐλι σματῇσ' ἐνεφελοκοκκυμίαρ, 

σπεϊσεινόους ἀν πικπωλν ᾧὁ )ρᾷς πτοδδητοώρεφην δπρει βδύο ῥϑμ» 
ἐσραϊόδετο, ἰαύταῦϑα (ὶ 
οἶδ οραπείας ἌΝ ὧν τος σι ροεί εὑ πτὸριτέρ ὀύχως ἀμσέλῃ, 

αὐρ, ἀπανταχῦ δῶτε Ουμεταραλέϊς θοιμεύπιομ υὑςἐ)δεξι οὶ, 
λός. ὦ δὲ ὁ σῶμα δθεκῖης 
ὡς ἕ ἐρβισαυς οὐ ἀργοαώλισιν. φίδων αχ! ἢ πεὶσοιναῖροσ μέγας αὐὴὺς ὡρὰ Δονιοίοινμ ὀνται δὴν 

ξύλων. ἐλαίης ς ἐρασιν ὄνοι καυϑήλιον. κὸ σὰ ροδοκῆσαὶ ὅλον ἀρισοφαϑεσ' ἐαβυλωνίοι, διὰ ο»ὐπων. 

" : δ ραὶ τοῦτες ἀρχὴν πολέμου, “πορίσειον με το ὁ πεισεΐψερον: ὅο δὲ ἐσί πείσεινεῖροι, ἐιάϑοίπῷ δ 

“πολισ' ὦ μαρυ κᾷ Φισι. ἄρονε μων ὁ πεῖσοιναροσ' ὦ ὡς ἀπόλλυται, ὃ ὁ οριθλὸσ, οὐ αἰλλῦ μέγισ ὄνμο. 

μι γόγο δσ'. δ᾿ πλάτων ων ν πεισρίνορῳ περὶ ἀμφοτέρω! ν λύγεμ Σ φαγέχων. τοῦ τὰ Φιο ὡσ' {αὶ 

δ αὐακιλουλϑῥων τσ ὑυχσ 4 ὰ ἀδὺν. Καμνλον ἐ ἀμνὸν τιν. ἀομίοᾳ ὡς μι ὀψοκιινόνγον αὐγῇ 

ὀπτὸν ἀμγὸρ καμήλου: ἴσι τ» δὐμιετέρησ. δέον ὁπᾶν "ὰ ρνειοῦ ἡ ὶ ἀλου τινόσο. "δ. 

Κατώμιλθαῦπῷ. ἐκ τῶν λθονιερνανῆλθεν. ὡσ αὐποκλπωσ' δὲ ποραβαλλοντα αὐτὸρ ἐδ χοῦ Σ᾿ Λῆσια : 
δαβάλλᾳ. Π ρὸσ' .: λῶμα τῆσ' Καμέλου. "θ φρόνιμος, δν λαιβμύν. ΣΣ προύρηίιο ἐἰσ' λων 

μοὺς πεμών. «οἱ δὲ, ὅτι ὁ οὗμα. “σα ραπεποίηϊκες δὲ παρὰ λαιμόν. ἄρ κοὺ παρὰ ̓Αϑρανέρῳ ἔ ἐν. 

δα ρδόμῳ . κοὴ λῶμα βακλεῦε λαβὺν τοὶ γεμάτα: “γράφεται κοὺ μ ρα. ὄρντοι δὲ ἐκόνοισ' 

οὐδὲῳ σαφὶς, τοῖς γράφουσι Ὁ δέρμα, οἱ δὲ ὀρμαμα Ἂ λοῦμια. Ἐπί ῥϑντοι μὰ “πρὶ ἀσίαν τινὰσ', 

ἐπε αὐαμσῶν χρὴ ὀὐγολίμων οὗ τῶ λέγουσιν πῇ συμφωνὅτε ρόψ θεῖ" πτερὰ ς Αϑναύόρῳ., 

Χω; ρεφὼν κ ἁ γυϊζε ρίς: ἐπεὶ οὔτε ἐν εεἰσ “με ἐρασ, οὔτε οἱ Φιλόσυζοι Φαίνονται. καταδεδυν ὅεα' 

Ὡ Φιλοσοφοῦσι. Τὸ ἐϑϑ πόλισμα:  ἰωορωνὶς ἀσιότων αὖϑισ᾽ 33 Ξ πυκριτῶψ. «οἱ δὲ είλον ἰαμβι- ̓ 

κοι δ ρέμα Τρϑι ἀκαϊώλιίωτοι ρίκα ὼ ων πελύυταῖιος. ἀλλὰ γειμικν χλαμι δα δύπωπις, δάν γόμον Με 

τῶ δὲ ὶ ὴν ς-σ σίλον, κώλαϊβιν αὐτιαπτερείκ οὶ Ἂ ἐπημεμι παΐνα δενάμβοις διαπονολειοισ' χοὺ ἘΣ 

1Ρ ποι, ἐφθημιμθ τλὶν τῷ πρῶτον. ἐπὶ τοῦς ἀ πϑϑέσεσι πεεράγραφοσ. ἐπὶ Σ δὲ τρ᾿ πελίιων 
Ρωνίς: πρέσβεισ δὲ πορα Σ τπρ' θεῶν ποσεισῶμ κοὺ ἡρακλῇς καὶ ὥς «ἴω ἣ ἐαρβάρων ϑεῶν. ὅλθορν. 

Οὗυς πιδρᾷς, τοῦ λέγω τ᾽ βαρβάρ ρῳ Ὧσ᾽' συμπα ἐρόντι αὐτῷ, ἐσ τίὼ πρεσβεία ὁ ὃ “ποσεισῶν. ὡς 

οὐκ, ἀτή τησιείως σελλοῤόμῳ τίὼ ἐνϑῆοι. ἀλλιπώςισε ΤΩ ἃ περιθαλλομϑῥῳ ,ὗςτῷ ὁθρᾷϊεις: 

Λιήασὸ 



ὄρρμίϑεσν 

Ἄρ ἢ ω ὁ κοικύδορμιον λαιασοδέας ἃ πὴν φύσι 

Ὡδομοκφαπθανῖ προβιβᾷσ ἡ "μᾶς ποῖ 

ἕμτου τον γ ἐχειροιτύμοσειν οἷ ϑέο)--- 

Ἰ ρυὲὲ ξφε ἀ βέμας!Ρ οοἰμωζε «"λὺ δ δὼ 

; ἑώρακα νύν τῶν βαρβαρώτανν ϑεῶμ 
Ατὸ δὰ τὶ δρῶ μϑῳ ἡρακ λές Η ριίκύκοας 
Ευδγ ὅπ ῊῸΡ αὔϑρωππον ἀγχθ μΘούλομοι, 

ὀς τίσι τ᾽ (α3͵ διχοὺς ϑεὲς ο ΤΌΤΕΊ Χί σοῖς" 

πολλῶι, ̓ἐρήμεάᾳ τοί ἃ δια λλοιγώρ 

Π ρέσβς Ηρ: “γὐλασίω; μῶν ἄτλειν μοιόονς Εἶν 

Ππρφτὸν τυρόκμηδεν “᾽ς δύτω. Φέρε σἐλῷ 1ογς 

Τυρὸν φι ρέτω τ σόδυ ρ΄πολειγὺς αὐθρακεις» 

Ηρ Τὸν αὔρα λρῶ ἱρφμ οἰϑέο) κελάνο δ 

Τρέις ὑντίσ ἡμέ Πφ4φ αλλ ὑπυκμὼ “Ὁ σέλώλομ» 

Ηρ. τὰ κρέα δὲ σου ταῦτ "ὄν. Π4. ρμιθέστηνεσ, 

Ἐποωυψιφοῦ μϑμροι τοῦ σ' δωμοτικ ὀὶσιν ὃ ὀρνέοις; 

ἔδοξαν εἰδοικἐἶμ" Ηρά ἐ ποδῷ τωσέλιῶλομ 

Εττενᾷ! πρότερον. οὐ Ῥὲ σιν Πφὦ ὐ χρῖρ ̓ἀράελῴ, 

τί Ὁ ̓Πρπρισβίο ὑπερ ὠλαδ ἡκο κἂν 

Παρὰ τὼν ϑέῶν, “περὶ τολέμαικα του )λοιτῇ ς: 

ΠΦ' Ἑ λαιον ἐκένεσεν ἔν τῇ δ ληκύϑῳ. 

Ηρ' "Καὶ μὴν τον ̓δρν 976: λισαραγ ἄνο. πρέσεν: 

ἰδ λῶὶ 

8 

ῥαδεϑυλϑβωρ. ̓αὐγχὶσι δὲ" "ἫΨ ὥδὶς κρέασιν 

21 5} μαρήᾳ: 

ΛΑ "ανυδίασ ὁ ει τἀν φυσῇῇ. τ 
δὴ τέμιψη μίωδχᾳσοηγὴ 

διλομασιδν σ΄. "οὐ μέχειῆ! 

κούτχω “πθι εβάδλετο. χὰ 
υἱ ἡ βάρθαροι δὲ τοὶ σι ἔλιπε 
οἰβίξλίωται «λώμασυσν ασ' 

σὲ κου δα μασίασ, ὦ ὡς ἰκακ δ 
ἤμημοι διαβάλλοντοι, μνη 

μορμϑνφδιαὐδαρ" κοὐ τλις . 
ἐνδμιοισ. τα δὲ) ἡ τὰ δε γέρα 

Λαιατοδίασ' κϑὰ δαμασιας 

εἰὐ ποῖσε τιῶσ' κνήμμσινα 

ἱκοληθοῦ σὶ σιμοὶ, τονημδεὸ μ᾽. 
λιώιασοδίν χὴ ἰϑα τηγισοὶ 
Φισι ϑυκυδῆ διιςἐγ-τῇ᾽ . με 

μέντοι λαυτοφρύνι χοσξν᾽ 
ἰκω μα κοί", ὡς πολεμικὰ 

)γλθνότος φΦιλύριθ’ δὲ ἐν 
τρις πρλωυτηρίοιις ὡσ' Φι 

λοκου. ἀλειδέκο) τὶ τὸς 
κνήμας τινα τοιτίας ὄιφῃ 

σιοφάτων ἡ εὐκκινησίᾳ. δὴ 

ψεὶσκελῶν ἐφόρᾳ διμκὼ 

“πον. ὡσ' δεόνπομιπες ἐ ον ποιῷ 

σι ἡμμέξουσ Α κοι  πούν Τα 
Ως ἐζι να λ ἐν υσινεγ“τοῦ δ᾽ 

“ ἐῆικεῦσλεξεσιν, ὁ ὡς γλῶσ' 

τοί ὁβνγϑαϑου ὃ 971| λυμασὸ 

δγασ' ζὰν ὁ ὃ ἀἰιρατὴσ δὶ 

τὶ ἀφ ροσγσια ὦ ὥσε οὐὐτό, 

νιασο εῖρ. Ω Λιμοκραα. δμῖ3ον ὡσ' ἀυλαϑίωυ ἴω. «πελὶσυτιμίασ' οὐ σηισ' »συμβαιῃᾷ δημώδιισ ἃ ΟῚ 

μια ρισ' ἀξνοπίσοις ἀπυτεδλεος. ὡσ-ήρ κανῷ ὃ ὃ βαῤέαρθ’ εἰσ' μηδὲν λβῖσιμον σὺννποσεισῶνι ζ(ὰ 

ἁρακλῶ ἀππετοίλη.: 'φιοὶν ἂν ροώγισ' ἡμᾶς ὡ ὦ φυμοίο ραπίαι ὅτι τοῦτον ἐχείροηόνησον οἱ θεοί. 

Ηρήμειϑα. ἐχεροτονήϑι μόν. Δι ιτσλασίωσ: τοσού τος ου "φροντίζω διαιδλαιῶν. Ε-πιινῶ. ἀδβαθε. 

Σ᾿ λφιορ έιδὸς θοτεύνις ἡ Διυδσμου-χοὼ μαΐλιοι ω κυρία μιόνοηβ δέολορ πρόσα ισμα τοὶρακλὲ Ὡσποιῶρ ὃ πειϑόταιροσ, δικθπρθλ μα ῥυν ὄυκῶον δν κι Ἀετεαϑοω ἐπὸ τῷο ρ υαίσου δᾶπνομ. 

Ἐσπανι τοί ΡΝ ὑατιναξουσιν “πομισοίμϑμοι ἐσ ἀγρίων. ὀρνίϑων ἐππιθελδμων τυραν δυὸ ἐσ βορανατο 

ἔλαιον οὐκἴνεςίν. αὐτί τολούα, ἰλεοῦ δ, ἐς "" 

μεθα: Λ κάψα ε ἄν πρέπε δοίια τ ἰομςα. Τοῦ Τῦ δὲ ὁ Ὗ᾽ ἡρικλὴς λέμιϊβωθον τῶ λόγὸν οἰκ ἐἰωσ' τῇ 

Μ 



Α͂ Υ͂ 
Ι ι ἈΘΕΡῚ ΥΎΡΕ, 

Ημδϑιτε ὃ ὑλοναῦν ἀσῖα τον ὃ ΠοΗ μέντ᾽ ““ λεμοῦμ τις, οὐϊκερδαίμο ῥϑμς 

ππρσεισῖῶν, ὡς οὐ, ἀγιδονὰ, Ὑμεῖστ' αὐ ἡμὴν σοὶ ς ϑεοῖσὸντίσ ΩλΛοι, 
ΟῚ τρλιαῦνν ἀπιφοιίνων . ᾿ 

Ἐν τοῖστίλιμασιν,αὐπὴ το ὄμβριον ὕδωρ, αὖ. ἐὐχιτ οϑον τίλμασιμ . 

ἐντοῖςφρέασνι χυρίως διοὸ Α͂ λκύον! δοσ' τ α᾽, "γε ἡμέρας αἰεὶ - 

πυλῴδισ διμὰ ἵχν ὑσδῶρ. Τούτων πέρι πάντων αὐτοκρα Ῥρες ὕκουϑυ ο᾽ 
Α λκνρμ!  ὸς αὐηῦτο δὐδνορ 

δλὸν δνχειμῶνα. οὐχσ' ΠφΑ»᾽ οὔτε πρότερομ πώποθ᾽ ἡμὸς 
ἡρξα μϑῳ» 

γεν ω ἑπὰ σ᾿ γε μῶνοσ ὃσ Πολέμου πρὸς ὑμ καινὰ πεϑέλοιϑῳ εἰσοικε 

φασίτινες ἀσὶν αἱ ἀλίωνον! Ε αὐ Τί δύικανομ ἄγ)λὸ νιὼ ἐσέλῃ Τί οἵαν 

ἐξ ΔΑ Ἁ 2) Ν ΑΥ 

ἐδ ̓Αὐτοκράτορισ: ἘΝ Σ πνδοὺσ πριειϑ" «τοὶ δ ἡ καὶ εν “τουδὲ 
“τῶν τ ξ ϑογκα τωνίς ρα Τοῦρ 
πον δνκ ηξλομαρδδυκψ. τὸ σκδή ρομήμῖν Τοῖ σίν δρομισὶ πάλιν, 

μιμῶνται τουδὶ ἀθίω μους Τὸν δΥ᾽ οὐ ἀτοδοιίϑ αν καὶ ὅρα, γνα ἢ ὡμεϑα- 
δια π᾿ δ γρὺς βασιλῆς λί Ἐπὶ “τοῦ ’ δε υτοὺς πρίσβής ἐπᾶοισονκαλύ 

29)’ Φ δὲ «ζῆ οὕ τῶ. γαῦ ἐ 
ἐὐλομϑρ ὁ ϑοκῷ ασορδὰς Ηρ. Ἐμοὶ ἐδὼ ἀπύχρν γιχῦ τοῦ, κσὲ; ἡνωζομω . 

»»"ὥσϑοι, Εαὐτισγίμουίον. ὦ Γ᾽ ὁ. τί κα κόδοωμον ὀλίϑέσςα καὶ γίϑρς δ, 

ὅλως κοὺ νῷ ἐπιενωσεθεὺ Α͂ λ’ποσερεισ' τὸν ππροτερατῆς ἐδεκοῖν. δὸς ς 

εὐμε είν. ἐαράς οὐ τ Αληϑενού δ μεῖζον ὑμεὲδσ οἰϑέοὶ 
“τοι τοι“ ες κϑὶ καλοῶσ' 
ἀρεΣ Π ΡΟΣ ἴλωσετὶ ἣν ̓ὄρνιϑεσ ἀρξωσι κάτω. 

ὑμᾶσ. τοῦτο δὲ δ ραίι λῆς Νιῶ μϑϑ' γ ὑτὸ τοῖς μεφέ λρσιν ε ἐγκεῖς ρυ μμλίνοι 

λέγηπεπεισμονθ, δὰ πὸ Κυγαντεοὶ ὑπίσρ κοῦσίν ὑμᾶσ οἰβροτθι" 
ἀρισὺ. Τιώκαρόσεν «δ δὲ ΣΥΝ ΒΝΝ 

μὸν ἐπιτσλίνῆφ αὐτῷ ὃ πο Ἐρ τοὺς δ λὴρφι νιν. 
σεισῶν. ὡσ' δὰ τίϑγαορι- ὅταν ὀμνύη Ὑισ τὸν κόρακα πὸ Ἣν δῆᾳ, 

μιαύραι, τ δ δόντα ὸρ ὀκοραξ παρε λϑῶν τοὺ πιορκοῦνσος λάθρα 
δα: Κάτω κάτώϊοῦ Προσἡϊάμδῳ ὃς ἐκκό 4 Ὃν ὀφϑαλμὸὺρ ϑέμων. 
οὐρανὰ ἔντῶ ,Ὡλογ ἢ Ν ν 

Τὸν ΡΩΝ ἀϑή. μεν ΠΝ: τὸν πσε) δῶ τοι τοί γεκαλως λίγεισ: - 
ὀρνιϑίςριγουδ θεούς ἀφ ἐπ- Κάμοὶ δοκ εν. Π4.τί δοό σὺ φυν Τ ρμαβαήσαϑ Μ. 

νησ τ τουὶ πείντασ δελῆν ὁ ρᾷσ, ἐπάν εἰ χοῦ "οσιῖτε βου νι 7) 

Νεκ᾿ὲνπ σεισίονγου ποὺ αι. αὐτο ὅσον ὑμᾶσ ἀτιϑὸν 'πποιήσομδρο 
τς λεζᾷ μιδύπω ἐμιφα ἀρ οὴν »υῷ αν Οὐ Ἧ, 

ν! σοὺς ἑαυτὸν. πλοίῳ σίνα Ἑσν Τισ' σιν ρω ττῶν βθδϑὺ σῷ ϑιῳ 

Ἵ Ἢ αὐταμνιον. Ν αἰδοιισοιῬέῦ. ὀφέξιζων συγκα Του τιθ 7) ὃ ἐαρθῆον θεύκναΣ ΝΣ ασημοιφεονα, αὖ 

συ γηκατολέσεωσι “Μωεγίϑεο αὐσβίκακοιο. οὐ οὐκ. ϑυϑέωσ' τιμωρμϑρον Αλλυσ. Αϑρεποὶϑεοὶ, ἐκ ἀ- 
“ποι τηλοὶ διον μιόγιμοι ἡ βι βαίοι, οὐΐε ϑνεξα αι τηΤον μὶ σητίαν δὲ ΑΥ ἵ μϑδ-πθν ἀρισοφαῦν, σπίωεις Ἰὰ 

ἀφροδίσια ἀϊιρασίαν. ἌΡ ΣΟῪ εἰυθν ρὸν πουχέῖα. ὦ μισιτλγιοὶ, ὁ τωσ᾿ δ, κλο τοι. μήποτε Αϑῴτον 

ἡδοικώτερονόζην, ἀ πλινσῖα ὃ ο κοὺ νύ ἐμφννυτοι. ι 
:" 



σρν ,ϑισ. 

ξυξκ αϑρος, ἃ, πρΤοῦ Μασοφίφυτων λέγων 
᾿Μερυτοὶ σον, ὦ μὰ “ποδϑοδῦ, μι! σητοθο. 

Αναπραξορϑρκαὶ ταῦ τα. Ποφεξισωτῷ, Φόπῳ 
Π4 ὄταν δαριθμών ἀρ υρήδεον τύλι 

Αὐνϑρωσπτοσ' οὔτο; ἢ ὁ καϑη τοι λούμδμοσ: 

Κα ποπεο μὄμος Τκ τόνον ἐρηπόσεις λεΐθρα. 
Προξαί τοιμ λυ δὶμ τε μιὴ ναϑοὶσε τῷ ϑιῷ" 

Ἢρ. Τὸ σιγή] ῥϑι οἰ πσοδούη οι πρὶ λιν ψηφίφοιμαι. 
Τούρισ Ἢ ΡΠ δ.“Τὸν τιβαλλόνγενῷ ν ἔρου 

᾿Ηρὀτριραλλὺς οἰμώξαν δικ ἐίσοι "ΤΟΙ" 'συμακα 
Βα ἐοΤουθι τροῦσον ῥκιφυσὶν δ λέγειν πόμα» 

Π..Ὲ ἀν! δὸχ Εἰ σφῶϊν ταῦ του κῴάμοι ἡ σίουδδον ξι» 

Ηρ ὄντος κέ δρᾷν ταῦ τῶ νοῦ ὑ σιανή] φουτσέρι 
ΠφΚαὶ γη ἡ δ᾽ ὁ [ἐτιρονν "Ὧν, οὐ. μυήαϑην ἐγὼν 

Τὴν ἐδ Ὁ" ὅρα, πῶρα δγοῆομι τῳ! δΐ: 

Τὴν δὲ βασιλείαν Τὴν κόρημ γωυαλι. ἐμοὶ, 

Ἐκ τίον ἤδη δεοὐδο λα γῶν ἐ ε ἐρᾷ, 

Α ἱ πίω κδρ οἰκαδὲ αὐϑησιΠφόλί 29} μοιμιέλει» 

Μάχειρι, τὸ και τοὶ χναμα Χ' “ππὸὶ εἰν ελυκὺ 

Ηρ δαιμόνι αὐδρώπῳν πήσέδομυπτοῖ φέρε 
Υ̓ μεῖς σειρὰ γιρομκὸς μι εἰς ππολεμήσορμθῳ: 

Π6.Τι δαὶ »»εαὶ μϑω ἢ ρὐτιδαγλκῆ ὥμιϑα: 

Πο- Τὶ ὦ ̓ζύβ οὐκ οἰ9᾽ ἐξα “σωτώ μος “ποέλαι; 

Βλείήϊς δύ Ῥισὺ σπιυτονεὴν ἢ εἰ πυϑοόην 

ὀϊε παραδοὺς πούγοισιτὴμ τυραθνί διε, 

Πῴυς ἰσέν σύ, σον! Ὑν Απαντοι με τοῦ» 
; Τὰ χεύμαθ ὅσ' αὐ ὀξὺς οἰτρθνἡσίκωμ καταλίστη 

Π4 6 μοι πζλαςγ᾽ οἶόψσε πέρισοφίζιε τοῦ. 
Δῦρ ὡς ἔμ εἰγρχὺ ρησορ,ἶνα πῆσοι φράσω. 
Διαθάλλε τοσί δ εἴοσ' ὦ ὦ πύναρεσὴ 

Τῶμ )ὲ πατρῴων ἐδ᾽ ἀκα ρὴ μὲ ( πιο] σοι. 

[9] Ῥιβαλλύσιαντι τοῦδ ξ 

ἐαλλίικωτερωτεσινδεδ λό 
εἰς, δον δὲ ἐνπέιν.δὸκῶσοι 
σιυνϑέοϑε, δι αλλὺς δὲ ον 
κιὶ το σἰσεισῶ, νοσξϑυτοργρ 

“ρ.πιανῶσ δὲ ἀῦϑιί δι ἱαὶ 

"χοῖς βαρβαβοια διαλεχὴ 

ῥϑροι ἕὰ ἀίμάτι ἑασον “ 

δκσμένως λοιδορει ρον ̓ καΐα 

γάοϑς. Ἱ κ «τοῤλυσμιαιγᾷν 

"ποιῶν γλνκυυὺν (ωμ δὰ 

μίλιπον “ποϊ4. πείλιν δὲ " 

ρεο 4 “ἐν ἑρακλέα. 

Αἰνυρώσωμποσειδον. “Ξαῖδ 
4 δέον ἐμπᾶῖν δὴβ' θεῶνυπιν 

οἱ δὲ γι εκὸς μιῶσἠγοῳ 
Φλξασιλέίας. 

δῶρο ὡσ' ἐμ ποχόρισον" δὴ 

ὁμοιον ἴλην ἐἰμείνω. δῦ 

Ρ ̓ἐλϑὲ σιιυσεὶ τῷ Ἀλαβούλο 

᾿ ῥκά Φ ράσσαι 

Δ ,αδα λλυταίσ' δθέιος. ὅτήιρ 

δεαβαλλυτωι, χρῶνται ὁ ἐπὶ 

τὸ “βαπατὰν ὡς κ ἃ Κρ, 

λεπαυιἐναλότῳ, κει ϑεμοι 

ἰαλῶς προφασὶς ὀρερϑῥε 

δυ γωὺ ἡμρόντω δγαβαλῖ 

μὼ τόμιρον. υἀφόμοιον δὲ 
καὶ “ ὁμηρικὸν. "πὲρα 

βδλ ἐδιν ἀτ ρϑύων, κοίτα - 

Ρ ἀλίκμίῳ, ποραθάδλε ΄ 

οι δέ. 

Μ χα 



“ Υ͂ 

Αριτοφανους. 
ΕΥ ἂν" 8. Ὁ. »ἢ 4. Δ᾽ 9 ἥ ᾿ς . 

ἐσίκληρον ὅναι τί άϑίω μί Κατὰ τοὺς ν μους: νύϑτο ΥΡ δἰ κοὐενήσιφ, ἡ 
ΠῚ ΜΞ Σ ; 

αν ἀ μὰ εὖ πνησιω πέτα; ΘΩι Ηρ ἐγὼ ν6946. ΖΙ λύγυφρφ σὺ "δέ “ποινὴ δα». 

Σιν τον ται ϑῴρης γιωακόσ. ἡ πῶσ αὐ ποτ ὦ Ν ἀλλφεσἑ τερον συγ λῃ ὦνα { ᾿ νι ὟΝ ἔπι ΡΝ 
Ῥομνόμουσ. αὐ μονοκ ἈΝρβὸ ᾿ Ἐσόκληρον ἕνα τίω οϑηναίαιν δκ δ. ὲ ο 
νδμοσιρόμιθ᾽ δι αοίωκ (υσοιμ. ϑυότερ ὄντων. εἰ δῷ λφώμ πησίωμν Ὰ 

πῆς Νεῦχοὶ ἐῤανίῃ Ηρ.  ἰΔὰν δῆς ἐμοὶ δεοῶ τοὶ χεήμμιαι τοῦ 
Τρ}, νόθου δὲ ἡ,5, μοι! ρρ 
γομᾶν τὸν νένον τοὶ παβῦα Νύϑωξ α΄ποϑμήσιε ων, ΠΥ. δρόμο οὐὐντὸν οὐκ, ἷ 
"ἡμῳ οὐνφασὶν,θἰμιλσὺ νλ΄ Οὐυνγος ὑπ ει δῶν πρῶτος δὰ ὑπ ρέσεμιῶ " 8. δ 
- » δε» φἰς Υ̓' 
ΤΏΣΑΥ Θρυ μέν Αὐϑίξεταίσου ΦΗ ποιπρώων χμιματων» 

Ρθ.. “πο ΠΌΡΟΣ ΤΗΝ ᾿ Ἧ δ εἵ - 
ἤδη των ὑντον γνησίων, ο δία Φασίκων οὐδε λφὸς αὐ τὸς ὅνοα ἰσίδο' Ὑ 
ἂν ὅν ἐεμονν τ ἕὰ; Ἀκύρος. Ἐρῶ δὲ δῷ "ὦ τὸν σὐλωνός συινόμομ» 
ἐσ δειδτῷόν. χη σιοιυρὶ ἢ ἃ Νόϑῳ δὲ μὴ να εὐγλ ΣΤΥ Μπι 

γεερξμεησνεόνς τας Σ τίν, "πο σον ὃν τῶν. “4- ὴ ἑ νῷ ῴχ  «ϑίωκρρὶ ὥνπολε, δ 

ως Ὑῦτο δυσὶν ὁ προς ποιά ὶ Σίων ἐν δὲ πόδες 
ἀϑροσ ΣΝ, γνησίων. ᾿ Μη ὦ σέτνηστοι; Ἴο!ς᾿ 

Νολῳ᾽ ̓ξιποινυσκυν. Ὑραφε Υ ἐγγυπότω »ῦ Ἄύους 3 ᾿ 
τῷ νον, ὡσ' πρεσβθαεῖ Μ κι δ Ἦ μ Ν᾽ 

τὸ μλῥχουμάτα ἐμοίφινσ: , ετεῖν τῶ Χ Μ εἰν 
σιν ὡσνόρμκατοαλε 4 τὴν Ηρ. ἐμοὶ οἷ ̓οὐδὰν πρῷων Χρμιν ὕτωρ ἐδ δὰ 

δὲ «ρχίιῸ τῦῖσ πνεσίοις ό- Μέτισ; Γφ: ζω ,»} νὴ δα: ἐξ ὅν δόμοι": 
"μος ίωὰα Πικοσ, ,σνδ“" δ. 5 ἶΣ 

ἐσῃ “ου οἴ. οδ΄. Ἔ Ανἷς ἂν θαι μἐχειπίμτει αρωνκὰ Η δασὺ πατὴρ Αγ} ἐς ΧΩ, Ρ̓ ᾿ 
’ “ 

τὶ μππείνᾳν. ἣν ὅρι μοι]ὲ Ηρ: Οὐυδότ ἐ ἐμέα: (Δδὴτ' ἐϑανόμαζον ππάλαιν ' 
δφημα ἐασι, ἐκείνοισι ἢ δ Π4. Τί δώτ' αὔω χέχννας αὐτίαν βλέπων 96 

εὐῤχάν. "προπίϑιασοῤόψως ΑΝ Ἂν μεθ᾿ ἡμῶν ῥσ΄ κα τοιςήσωσ᾽ ἐγὼ Ὁ Ν᾿ 
ἢ ανατνυσέον Ὺ μολϑαι. τὸ 

: 

ἀργίριομδὲ τοῖο νόϑοισ δ) ἃ Τρ ον ὸν ὀῤνίϑων ππχρίξωσοι ,δῖ [λα 

χετρὸσ' ἐδγϑοσοιν. ἐπειδιάκ. Ηρ" δίκαν ΣΝ κοὰ πύλαι δοκεῖς λέγειν. Ὁ 
οἰ ηναυτοῖσ' κλερομομέιν. Περὶ τῆς κόρης κά γὲ ΡΝ κὔνον σ᾿ ἃ 
Α δ γλισείαυμετουσίανξδιο π᾿ : ἘΞ, : . ἦς τι 
δίας. δὸκ εἰδὲ ἀρ Α ο ιν 75 

Ες γι ΡΟΝ: «ποϊλὶν ὡσ' ̓εὐκυμφόᾳ μετήγαα πλιδίωναΐων τὴν ὧν ων ἡνὺ ὃς ὅς. διὰ ὃ “χὰ ἐγραν : Τ 

φλρμιθατουὶ Φρατοραι, σύμβολοψ ὰ ὄχον Φλολρθ ἐσ. Αἱ δράσῃ, ὄρςτου φιύλικίας νόμουσ. ὰ ἐς 

“του φυλάσοο, ὁ πειδέτοι ὀνόματα Ὁ Ἢ Ξολυν,γράφι ται εἰσ' νὰ πἰμαικαιδ. δι ἰδιτ᾽ αὕω ως ἰχϑμαα. ὡς 
τοῦ ἐρακλεουσαϑαβλέψα ὑπ οἰσ' ὸν οὐρανὸν μεπϑργῖσ'. τοῦτο φιή Ἢ δ τ αἴω βλύπεισ: κώςτος : 
"Π! ἡσῶωυν τιναῖ: τινα δὲ οὕτως τί δῶτω ἐς ταϑῳ πράρατοω ἀἰἀθλίπεις εἰκιυϑϑεσῦ δρθ εαντίαι 
ϑμὸ “πουτὴρ ὑπὸ δὴ γννσίῳν. Μὰτον 



. ὄρρι ϑέσο᾽ 

πέ Τι " δοὺ σὺ φῇς “Π οντοὶ ̓μαρτία ψναζομαι. 
Ππ4έντῷ Ξιδαλλῷ πᾶν τὸ τὸ  πρᾶγμαντί σὺ λέγεις . 
ΤορΚ Καλανι κδραιυναι "δὰ μείλο ρασὶ λιναῶ 

Ά ὄρυνϑε παρα δγείω μι. Ηρ: τπαθεραιδογίαι λέπιφ; 

πομὰ σὸμ 47 οὐχ᾿ οὗ“τῦς τέ τι ρα δοῦναι λέγει, 

Εἰμὴβασύψᾳν ὡ ὠς“πίρ αὐ χελιδόνες" 

Πφουκόν ποραδούναν πος χι λι δύσι Λέγε!" 

ποσφὼ γνῶ δερκλλοίΠειϑε καὶ ξυ μόαμετε. 

ἔγω 4“ ἐπειδὰ σφῶϊν ΕΥ̓ΤῚ σιγῇ σοὺ μα . 

Ε., Ἡαῖν οἱ λέγεις σὺ ,ππτόρ τοὶ συγχυ ῥρΕῖ, δὸκ εἰ. 

Αλνίϑεμε ἡμῶν αὐ τὸς ἐς τὸν "οὐρανὸν 

ἵνα τίῳ βασιλείαν εοὰ τοὶ παιάντ' ἐκέι ρηᾷ, . 

Πη. Ες καιρὸν ἄρα κοτε κόγση σον ἅποιῖ, 

Ἐς “τοὺς λέμε Η Ρ' βέλει ὀπτ' ἐπ τίωσ 

Οπτῶ πὸ κρία τον) ῥδϑωνὺ μεὶς τὸ 

Γό. ἡ σὺ συκρία; »πολλίω γαϑι "αν λέγεις: 

ὗυκ ὥμεν᾽ "μῶν; ἐρώ πμάντ ̓ αὔόνετέϑηρ: 

Π4Ιαμικὸν:λλαν! δωσε δυτωτὴσ δεὺρόμοι 

Χο ἔογ»διἐνφ αναῖσι, πρὸσ' ΠΝ 

διὰ φιδὶ »οὐ λέγει ἈΝ 

δοῦνοι ἀλλὰ ,βαδίζν κἢ 

αὐαχορθμμ. οὕτω δὲ αὐτο ψε 

σι ἐκρξα βωσ' κοὺ δυσφραν 

«τὐσ', δρῶ αἱ λαλιϑόνες; Δ 

. οὐρώλος Ἂ βαρβαρίζαν, Ἀ 

λιδονίζειν φησί. «ΑἸωνο ὁμ 

φάλι τοὺς βαρβά ρουσ᾽, λὰ 

Ἀνδῦναρ οὐῤσενεκῶσ' Φεδῷ 

ὡς ἡρυδιανὸς ἐντεβπρώτῳ 

Δ εἷ ΟΝ . 
Μα ἂν διουλοῦτος γ. αὐ 3 

ζλκαϑύλου φησίν: ὁ βα ' 

σιλεναἷν, ἐς “Κὶ ἐώσιν μεπε 

κβημαν ὃ “πυσεισῶν. -ποιρὸ 

σῦν τί ϑυπέρανἠβάτεινε. 

τοπελόυπτοῖον μ. ρατήσοισ' ὁ 

ΠῚ ἐραϑυλλση ο αὐτοῦ κράνει 

αὐτὸν, ϑέλειν παραδδυμοι 

αὐτὸν σίω βασιλέα. "ποῖ σ' 

Ὄρν!διν. ἧς πῷ αὐ χιλιϑὲ 

νεσ΄. σύμμεωλχος . οὐκ. ἴςιν ὁ 

του μοὺς Φουνε ρῦς οὐδὲν 

τι δυυύσυ τοι Ἰδγον δ κλις- 

ϑόνων ἡ ξαδγσισ'. οἱ οἷ, « μοσὲ 

πορεὶᾳ χεῦνται ὡσ’ τοὶ ἀλ 

λα δὸ ὀρνέων, κοὶ μάλι- 

ΣΤΡΟΦΗ ΚΩ͂ΛΩΝ, ΐ: 

β 

β 

ΓΟ 

ἐξ τα ὁ μὰ π] ντικ ἀ: ὁδὲ, 4 

δυμοσ οὕτω. καταλλήλως ϑχγάξλεβοὼ ὡς τὼς καλιδένας θέλε δ λέγεν ὁ μὴ ἔα δ 4 πρϑσ' 

πὸς γελιδόγα: Δι κϑὰ ἐποι σεί. ὀὐκοῦ πουραδυΐναι τῶς Ζαλιδοσι λίγϑ. ἐπε ώ αὐτὸς πρὸν' 

εὐπας βαδίζει ἐς με Φελοκοκκυγίαν. Καὶ μεγοίλα: τίω ἰκαλίω ᾿ μεγίλιν! βασιλόαν γοιμὲν. 

οὕτω δι δυμον. Οὐτοιΐ. δὲ ὀρνιϑεσ'. ϑυκ μίρως Φισὶν καιπτείοῦτπησσιν οἱ ὀρνεϑὲς οὔ τα! διὰ αὐρισιν 

᾿» "ποι ρόντων γάμων. ἔς δῷ Φαναῖσιν. ἔνμϑισισ' χοροῦ ἐπωδλίιὰ κώλων τρογαϊ κῦμ ὁκ τῶ. ἐφϑη 

μυμερῶν κοὺ ἀκαταληκ τῶν διμέξων {σαὶ : Ἰρλτέλει κυρωμισ. ̓οὐτοῦσ ἐκηι λησιοῦσ' ψιν Φησὶν ἐσί. 

παίϊο δ »δγα σύρων Ω ἀϑηνιίέων ποὺς συϊιοφαύτασ' πεῖρα Φαίνειν κοὰ οὐϊευφ νχεὲϊρ αὐηροὺδ 

"περὶ "τὰ δυικατήρια. καὶ ἀλλωσ' δὲ Φαναὶ τσ χίου χοθίον: κοὺ ἰωλε οἰὐδρα ἐκρνη ψάργει. πειρὰ. 

τοὺς εἰρχον ῥογοίσορασὴ ἡ πεπϑ νται. Α' ἌἝλλως. ΣΝ πρίν ον ἀκροπῦλει ἐκλεγύόρανν “Ἡς Ἰοροσ οὐ τῇ "δ᾽ 

μόβνν ται, πο τῖνὰ χῖς συ γραφαῖοιν αὐαλεχϑ δος: οὕτως ὸ ὠνόμαι σοι ἐπειδὰ αὐρλο ων ἕῇ ω ἐτη ὦ 

διυρ,τσληροῦ τοι σιύνο ϑρων δὲ λήγει. ὁμοιοοσ' τῶνειλῳ. ὡςπϑ κοὺ τίω Ψ δήλῳ' κριμίω. ἐς του τῖν 

“ἴφισιν ̓  μα τῷ ΠΝ φιάλεν “πέσουσουμ, ὀφοῆναι ονταῦ μὐπρῤροίονα, ἐς ἀπέχοντι «κ δίουσ ἔμ ὁσι. φα. 

δὶ δὲ αὐτὴν ἀπέρανγμι ἐχϑοσ «χε. δὲ ὑφῶρ ἑλμυρόν: ἐπτουβεὴ ἡ πώλιν διασύρων »οὺς ἀϑενκίν 

οὐσ' ὡς Φιλοδι' κις ἀπεὶ ἡ εὐ τῳ! δε κσηρήῳ, Ἰςιίολι ἡὐόρα ἰκουτοισι ϑύκσμοίτι ὥς πὸ ὥρο γομικὸν. 

» 



ἕλω δγκιδο δρωνύππι ρὲπ ὑδὶ 

ἀγχειργίσθραφ - “ὐπηρ: Ἢ 

μια. Σ νὴ ἀδουσῖτε δ ὐχην 

γορῶν. σϑιάξῳ Νὴ ὃ σῶ 

μα ἐκλέγᾳν ἀπὸ “ συκῶν 

Κοὶ Ὁ συκοφαντέν, . ἐνέμᾳ 

ὑε δὲ τῇ ̓τρ οι: Η “λῶν 

τῶ “θθῖς σύμμ ἀροσι πρδσ' 

Ὁ ἧς; ὅτι μεποὶτῃ ασλάς 

ὅδε} ἐσεμνον τίὼ “πλῶ: ἢ: ἂν 

νὴ πριρὸμρῳ. “γ»ὴ δια Ἴὰν 

“πονερίαν ἕ 5 διϊμκιολόγων, 

φρο ἑμβεβλῆιϑοι χωξλσ' 

τίω γλώταν. δύδυμος δὲ, 

εἰ τοὺς ϑυσίις, ΠῺΣ μ"λὼΊ 

ὕγοι ἐπέμνετο ὅ μιοτὸ τ ἀλ 

δων ,σσλάτηψων. δδ μηροὶ 

ἀλλὰγι τα βνεπε μὰν γλὼσ 

δοισ'. ἐήϑετο, ὸ τοῦτο δγαλ 

δεν εἰπίαν. οὕτωσ' δὲ δουλᾶ 

“τῶι λέγών. ὁτὶ βξεβληϑῳ 

ἐκβῇ ασλάγχνον δ) ἃ χουδὶ 

ῥέτορα: " ι γλῶσουν ἐπεὶ ἡ χων 

ἴ, »ουὲ ἄλλους ἐμαί σπποι οὗ 

σὶμ. Εἰσ “ὁ αὐηρ. αὐτὰ το 
ὀφελῴ τέμνεαϑοω ἡ γλῶσσου 

κὰ γοἰζεοϑς "Τῦ λονπον 

σμιατε. ( πείντὰ ἔγαιϑα. 

᾿ συσηματικὺ αὖτν ὄϑισισ 

ο ἰαμιξων ὁ ἐσὶ Ῥιμέβων 

"Δ. ἐπὶ χὰ τελειαπυρα ́ 

χὐμρλῶς ὅν δ αὖ οὔτυσ' ὃ 

ἄγγελος ϑεράπσων συνανα 

ἐεβνκὼσ γῷ Ρ περϑεταίρῳ. 

Αοισοῷ αὐουδ- 

Κλοδύδρᾳ πον ὺρηϑμ ἐγπ 

Γλωή σπερύρὼν ὕδεὸς 

ὁι νϑεοϊ ζουσίψτε τὰ ασεί- 

Ρουσὶ κοὼ πρνγῶσι τοῖσ' γλωῶτα 
Ταυσιισυκ αφουσίτε:, 
Βαρ βαρομδ εἰσὶν γιό . 

Γ οργίοωτι κὺώ ἡ φέλυπου ἐς 

Κάῴν» Ὁ γγλωήῖ δφθισῦ ρων᾿ κείνων ἢ φιλί πσπσων; 
Παντοίλοῦ τῆν ἐἐικβε ελῶήα χθὲς τόμινετηριν 
ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΠ ΒΡΙΚΩΠ ΗΝ - 

ΑΠ ᾧ πάντ ̓ α»ϑὲ πραῇ ὀν τὸς ὦ ὦ μείζω λόγου» 

ΩΈι σ' μοι αθιομ πτρνὸν ὀρνίϑων γλδησ. 

Δε ἰχεϑε “τὸν τύραννον ὀλθίοισ δόμοις: 

Πρόσέρ χυτοῦ ΝᾺ οἷος οὐ τί πο μφαὺς 

Α͂ σὴρ ἰδον ὑλα με γαυσουυ γαῖ ὄμῳ» 

ὀυν Ἵλι ἰουτηλοαυγὲς ἀϊκτήνων σίλας 

Τοιοῦτον ἐ ἱξελὰ μήν νοἱομδὶς ῬΆ᾿' ΑΝ, 

Ε εν γιμουκὸς καϊλλὸς οὐφα τὸν λέγειμ. 

Πάλλων κεραυνορἥΐ ἐ ῥυφύφον δυδο βέλος. 

ΡΝ αὐωμὸ μαφῦς ἐσβάϑθυσ' κύκλου» ὙΝ 

Χωρεέϊ, καλὸν ϑέκ μα ϑυμια μαΐωμ ο᾽ . 

Αυροω διοιψαήρουσι λει τοψημ κοι παν 

οδὴ δὲ καὺ τόσ ἐστ «ἀλλα χ᾿ ϑιάς, 

Μούσασ' αϑοΐγειν ; «ρὸμ ὕφομομ σύμαιν 

Δ εδσ' βέλος. τὴσ' θεσιλείασ λαβὸν πο ὃν τομίων τὸ μφαυνῶ κοὰ αὐτδὲ ἀγά, ὦ ἀώγασι Ἐ δ κι. 

,βαυνῳ, σῇ ε ἑκαηΐρου μέρους ΩἹ ερὰ αροιφύον.. 

ὧς μλλάμονομιατοσ ἐσ δάϑυσι ε Εἰς "Ὁ νγος “τὸ οὐραμοῦ. αὐογόμαξεσ δὲ, αὐτὶ "το πολλῇ. κὼ λόγῳ; 

οὐδευυα μϑῥᾳ ὀγόμα ϑῆμω!. Διαψαί (ρῆσι. τῷ ὃσ' τίω Φλλίδεως Δαίρισνωναψαΐροι ἡ δή συχῷ 
“δγακ νδιοϑς κϑὰ ψοφῶν ὃν ψαιρενὶ ἑσῖον λίγομϑν. τλεκϊαψίω δὲ τίὼ ὁλεσιμμε δὲ αὔὖρων, ὅ)ακι 

νοῦσι πίυὰ τολικ τιίνίω ντῶ καπνοῦ ΠΡ ϑυμιαμάώτωψ' λάπε! δὲ σννοῖσι. 



Οἶρμιϑεσ. 

᾿. 

ἈΝ 

Γερι πέτιιϑε τὸ (δὴν μιοκοί ροώ 

, Μάκαρι σαιυπύχο, 

' ἡ, φί φι “τῆς ὧρας» 

Τοῦ κοίλου: 

ὥ μακαθρι σὸν σὺ γοΐ μον 

Τὺν τῇ ᾿ πολήγήμας. 
μι "Με λἴλα κατέλουσι τυ νΩ 

Γέμος 9 ὀρνίϑων, 

Διοὲ ηονδᾳ “τὸν αὔρα, . 
ἄλν ἰ μϑρ αἴοισε κσὰ νυ μολδέοις᾿ 

Δέλιϑ' ̓ῳ δοῶς 
Αὖ σὸν καὶ πίωὺ ὁωσι λείαν. 

ΧΟ Ἡρά-ποτὶ ὀλυμιαῆα, 

Τῶν ἑλιβούτων θρόνων ̓ 

Ν Δ. βἤντοι ϑεδίσ μέλαν 

Μοῖρα ξιοεκόμισειν, 

β ἐμ τοι ᾧ δὶ ὑμδρ αἰῳ. 

᾿ς ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΩΛΩΝ,Ε: 
δ ἀμωϑαλὴσ ἔ ῥωσ 
Χρυσϑήἠερου, ἦν! ΓΤ. 

Ευϑωε παλιν τόψουσ᾽ 

Ζην δ᾽ πῶ [ρολθα λίμιων» 

Τῆς τ δου μομὸς ἥ ἐρασ-- 

ἘπΩδηκωλων "'- 
Ὑμὴν ὥ ὑμένα οὐ ὁ ὑμιωὼ 

πρὸ Ἔχέρυν ὕμμοις ἐχαριρ φδῶς . 

Αγαμοι δὲ λόχῳμ'γενιῶ αὐ του» 

, δὴ ΚΑΪΣΤΡΟΦΗ ΚΘᾺ ΩΝ, [Β΄ 
Η αἱ Αναγε “εχ δα γε “σιζρα γε' “σρελι 

ΣΤΡΟΦῊ ἑτέρα ΚΩΛΩΝ, ΚΕ. 

| Αμαν δέκ. ἀϑεσισ' μέλουδ 

χοροῦ ἂς 30. περιόδενα δὺκ 

μὰ ἐνη κώλων "5. ̓ὀσιὴ Ἢ 

δὰ πρώτισ σπροχυκὰ ς' 

ἐπημεμιπα ένα λορθοις Ἂν 

ἰάμθοις ὥν τὰ 4 Ρ'. σύ. ἐ, 

δμεβα ἀκατάώληκτα. Ἔ 

" πενϑημι μιερίσ. ς΄ Ἵν 

φνεμιμερίς «τῆς δὲ δουτὶ 

γα: κα σἰγαππιισικῦν, τὸ 
δὲ ἁ σν. δμεθα ἀκ ατοὶ 

μα τοὶ δὲ Ρ' ἐ. αϑα τὶ 

σικὴ βάσις: κ εἰ ἀϑμῖν 

μερίς. ἐς, ̓ἐφϑομιμερὶς 

ἐπὶ τοῦσ' ἀ΄ποϑέσεσι πειρὰ 

γ44Φος. "ἢ δὲ ἑξῆς. ̓αϑαλᾳ 

δΥεχα, αὶ “το ὕμιν αὐπὸψ. 

γλϑδαξα δὲ , παρὰ τὸ ἀκ 

τρω σὸν εὐριπίδον. .αὐελα, 

πάρει φώς φέρε: . 

Ηρα ποτολυμίσιαι. «το τοι αὖ 

ταϑδι καλέντωι Ζιὰς ἐστ 

δικὰ κὶ ᾿ ὁδὶ τῆς μὴ δροφρ' 

το κῶλα (. δὴ τὸ τῆσ' αν 

τισφοφῆς ποσοῶτοι. εἰσὶ δὲ 
ἤπλὰ ὑκῷ νον 0). 8 

΄“ινπο εὠμικααηρ μαζὸν 

ἐφϑημιμερὴ παιντοιοισ' 
συμμήτοω, “ποσὶ. τὴσ' σι πῶ 
Δ» ν᾽ χ ,, 

δουκωλα ς΄ α μασπομοικασε 

μεφα -σλὶν τῶ πελθυτο ἃ 

ἀϊια τα λικία. πὶ τοὶ πὲ- 
λᾷ τῆς κϑὺ τροφῆσ ( αὐτι 
ϑροφησ' “Ἄλαὶγς αΦοσοτὴς 

δὲ ἐππρδῶσ' κορωνίσι: 

Υμιὼ ὃ ὼ ὑμιναιᾶ. Ἰδτ τοῦ. 

τοον τοῖς γαί μοι. ὥρννττω ̓  

, τοῦτο ονγῖς Μενανέβεοις. 

ὀλίμφιϑει λῆσ'. "ἀμφυνί βοις 

σ᾽" γονίσι ϑόλων. κοὺ μιν 

ϑενὸς ὠρφάνι πίνοσ' Αλλως δ ἴρως ̓φεδὶ» παράνυμφος ὦ τῷ δοὺς ρυτῆς ἡραδ'. ἐπι ἐρολρι ΓῚ 

λίγο ἡ ἄϑαννμοι, “Νὰ ὁ ἄδοχειοϑιω τοῖς γνμῷ οι. ἐπαῦ χυμαγό κα τὸς νύ μφασ ἄγονσιμ. 



Καὶ τὸς ρον, ̓κλίσοσε. (ὑ 

ι 

Αἴ ' σφε γνῶ χθόνα σεῖει. ὁδοὺς διλοιότιὶ "ὃ ὁ πειϑὲταιροσ' λαβὸν τίω βασιλθαν. 

φρόννος τλοφοξεράςοποῖν 

τῶ Τὴ τὰ Δι « ἄρνα, 
λρῆνσῳ. οοἱδὲ »τὰσ μάγον : 

ὄχον ἀποτελούσας. ὑπὶσ 

ἀπὸτίις γῆς γνοίδῥασ. "ὅπ 

ϑοιχουη, αὐα πέμποι τὸν 
ἀγχοῦ ἐς τὸν δραφὸν. ̓θυδομ 3σιμ 

οἱ αἴθρωσοι σβορανδ ἥνεοϑς 

ποὶστρι αὐτὰς ἐρεγτὰσ', "᾿ Ά 

ποὺσ' γ '- ἤἰσ' αἰμονομι 

νοισ', ̓  το σ' τίω γὴν κιγους 

στισ΄. Ω͂ μέγα γένσενν. ἄς 

ϑεσίσ' ἑτέρα μέλον χοροῦ 

ΓΈ δύο Φερημκένν περιόδους 

[κώλων νη" ὧν τῆσ' πρώτην 

περιόδον αὐαυττοίβσικ ἃ σ᾽ 

τολὴν “το γ᾽. κοὺ τελϑυτοα 

ὀἐκιαπαληκῖων. τῆσ' δ 

“τέροισ' κῶλα Σ τὸ αἴ δον 

κτυλικὸν τρόμεζον. αἰ 

“τούλη τον. ποὸὶ δ΄. ς΄. .97. νά. 

μαμβικὰ μαποιλικικ ἐσ 

ἐεῥα τὸ γ΄. σι. (. δι ,. 

δογαιίνα ἐφραμυμερῇ. “ὃ 

" ἡ ἰαμθι κὰν ἐφϑάμιμε είς: 

ἐπτο τίλᾳ κορανὶς ὁ κὸ ὁ 
Γι Ως μα περουτοῦ σοι. 

καὶ τὰς “ρὸν ν ἦα: κλήσος τὰ βροντοῖςν 

Ταίς, τυαυρώδεις δυδο' ἄδε ροπσοὶς» 

Δεινδντορ᾽ γᾷ ταρκερουνον.ττ 

ΣΤΡΟΦΗ ̓ἑτερακαὶ ὥιλὴ ἱ κώλων ἼΝ ς 
ΧρΩ͂ μίγφύσωομ εἰσεροπσῆε Φαος; 

Ωϑ)ὸς ἄμβροτον ἐγλος “πυρφδρογ- 

Βα ρυαχίας μά ῥοφόροι ἅμα, 

Βρον τοὺς κὺς ὁδενύμ χιόνα σείει, 

Διοὲσὲ τὸ ποίντοι κιρουτησοις μὰ 

Παέρεορονρασι λείαν ξ ἐΧΑν δε ὅς, 

Η μη μὴνώ. εὐμϑα αὐῷ Εσπτιϑενῦν εἰ μοισινὦ 

φῦ λα ταν τασυμγόμων 
ΡΤεροφορς «22 ἡ ύδομϑοὺς . 

Καὶ λέ κς γοῦ μήδι ον ὄρι ξογῷ μακομρασῆν.. 
Χεῖρα, πρὸ “]ερῶν! ἐμῶν 

Λαρήσοι, συγ λοι ρένσον, 

Ατρωνδὲ κύφιώσίγω 

Αλλαιλαὶ ἰδ παρών, 

Τῆνελλακαλλινικοσ ὦ 
Ι ε 

δΔοαίόνων υ“πόρτου τι,» 

ὥριϑον ὦ ῷ μά - 

ἰμείροι: “πρδυτλνξασιλεαν φησὶμ. δύκαύρω, δὲ τίω ἱκωμεἠιἰω ὀρλβσιν ποιξέτο. Κα “ ἀῶ ἐπ 

μῶν οἱ γῇ ὄρνιθες ωἱ ερδισ αὐσιχειρῶνι χρῶντο. 
Δ 

Ἰ ἰμδελλα. ὁ τόνελλα μένοις ὅ3: φυμὴσ μ ρὅ 

μιὰ τοσ' αὐλοῦ “πο ᾶσ΄. ἀπο-το ἐφνμνίπθπω αῤχίλοχος: ἐς τὸν ἐραἰελία. μετατὴν ἄϑλον αὐτί: τῇ 

γεῦλα καλλινιίων. «χρῦρε αὐαῇ ἑραϊολοσ. αὐτὸσ τ κοὺ ἰόλαοσ οἱ χρατὰ δύῳ.. δικῶ δὲ ἐς ῶχοσ' 

ἀρ χἰλοχοσ ὦ “αἴ ρῳ νι ἱκήσας Ἂν ϑάμντροσ' ὕμνορ ἑαυτῷ τοῦτον, ἐπαιπεζφωνείω έν. 

Αἰοισοφ ουος κωμώδρΐμ ἑη]α δ ἐ ἐς αὐτὸς γὼ λί ὧν εἰρχαμοισ' σευ τιϑίν ̓ 

τὼν γραμριοατηκοισ: οἱ δὴ ἀρυρα ἰδὼν ῳ αὐτιζραφοις κε κῦνα γαφόν 

ῥοι "ὦ πέφυρεϑμωσ, σείῃ ἄλεκ τοοῦτε νὴ ὡς οἷόν τῆνιυλμελίσουτα δγῶρ- 
“ἡ Τρίή σαραὰ Μαρίου Μουδούρου Το) κρηὸς: 

ΤΕΛΟΣ. 



αὐ 0 ὙΡΟΌΘΕΣΙΣ ΕἸΡΗΝΗΣ. 

ΔΗ κὰ πελυποννισιαϊυῷ πολίμῳ ἰκεν μνεὅτοισ' τουδ ̓ἀϑιμναίους οὺ τοὺσ' σύμιπωρνο 

τοισ' «λλίωας ἀρισυφανας Ἰσν ἱκαρῶς γυλόν ὑππεύκᾳ πολεμιάντωναι δῆς ἔνος δόρὰ 

Μασιυυς 7) } τοῦην, ἄν οβέπων Ταρ ἀρ σέλην,καταθέοὸς μλὺ πίω πρόσάλλι ἡλασ' ᾧιλ μά 

κίαν ὁμόνοιαν Δ ρίω ἡμωναὐντλφϑι προτέρας ἔχθ ΠΕΣ ἑλέϑιι κΠὐφσοίγφτοι οψ γὼ ρέρτιρα Ῥνμῶ 

ΟΝ τρὐνομαμιάλι στε φβὶ ὦ ὠρίρας, αὐπιυποιξ ᾿ϑρονιὃς ἃ ἄδλυγ ὑππϊρλονλέ ἐμῷ "ἐσ οὐρανὸμ αὐελθᾶμ ̓ 

ἐξουλδύσοτοηρὸ; φνδία πενσυμϑμθ’ “ἴβαυτο, δἰὴν οὐπίων οὕτω; ἱκθέχε τὰ ρὲ λλθνωνηφαίπμα 
σο τοσοῦτον σριβσοονητοι πόλυμιον αὐγῖσοῦν ιδγαιπορᾶντοι. τίνα Ῥόπον τίὼ ἐς οὐρανὸν πορείαν 

“ποιήσῃ! γἴρφσώγο Ῥέφοντοικαίναρον ὡς χύνω εσδμμον ἐἰς ἐραγὸναῖ αὐνγοὶ, δ εδλφοφοντου δ. 
προλοήζουσι δὲ οἱ , δύομράπονπέ ὠὐ τού. οἱσ' (Δ ἱκφεφῴν προσεπίταικ το δὲν ιαύϑακ ρερνἂν σῴο- 

Ροῦνττισ' ὁ πὶ το) αὐτολσιτίοισ: ΕἸδὶ σκηγὰτολφραίματοσ ἐκμε ἐρους μλΡ αὶ φλγῆς. ἐμὲ 'ρουσδὲ ἐπὶ 

᾿χρουρανοῦ.ὁ δὲ χορΘ ἢ μετα ἐκ τίνων αϑόΐρων ἀ ἢ ιν τῶ ρΦβ' 

Ἄλωυσι 

Ε ΡΑύα ἐν ταῖς δυδσμκαλ ναισιῦτι κολὲ πέραν Λιδίδαλαν ὁμοίως ἀριςοζφϑανες ὀρίνονδδι 

Φ λον οὖν φιοὶν ε : ραγοϑένης,πέτερον τίωαυτίω αὐεδίδαξον, ἡ ἐπί γαν καθλίιορ, ὑτισ οὐσῶν 

ζυται ἀράτησ' Αϑύγρι λυοέ τ δράματα ἀφων οὗ τωσ ἀλλ οῦντε ἐπίτοι σ' ἀλϑῇ ρνόν 

σὶν " «βαβυλωρίοι τιλὲν γῇ ἑχέρᾳ ἀρήν" κοῦ ἀν ν διτινα “πριήμιατον “ἥϑατθεται, ἄσϑὲ ἔντῇ νῷ 
φῷο δύ! οὐκ ἔρρι Α͂ δλῳσ'. 

Ῥυχίος ἄγροικος πρισβυύτης ἀνήψῃσιν ὀχούμϑρος ἐπὴτοκανϑοίρου, ν ἱπνὶ φιξ)λάδοσ' 
1 δ ἐν ἀρανὸν αὐαφνρε ται Ῥρόμδρθ᾽. δὲ ψὶ τὺ τογδ)ὸ ὃς οἰκίαν ἐν τυ» κίνᾷ ζρέρμν 

(Δακούσοις ὃ ὀτίμυτοιμνσν λϑῥων μΩ θεῶν εἰς τὸ τογουρανοῖ ϑα ΙΣ δι διατί δῆ ἑδλια 

νυν ἀλλαλοίο νίαν, ἐνοικεῖ σχᾳο ὁ πύλεμθ᾽ ὡς αὐπρον τ τὴν ὀρϑνινιρὴ καϑόρξας λίϑυυσ ὦ ἐπιφόρε 

σειχοὶ τῷ ἡ μδλλ ποὺσ' τλής ἐμβαλὼν ὀνθνεία τρίφν. “μέχοὶ μϑβᾶντῳθ ἐαὶδυ ρεφαοὶν ἀἰιμᾶστὼ 

»» ἑδλλήνων ἐκινδωύδυε πράγματι. ἔπει δὲ μετοπεμιπομᾶῥου “παρ ̓ ἀϑηνούίων “τολπολ ἐμου ϑοῖ- 

Ἄνκα κοὐ γάλαίοε σι μονίων,κακέῖψων ἐδ ἐν ἱκλέωμα, δ᾽ δὲ λαψεεσλωμεονίων ἐν ὑράκι πρ 
ἐρασίδκν ἀπλωλέ γα, Φασκόντων, οὺς ὃ “ποι τὴσ' ὡσ' κυκώντοις τίω ἑδλαδα δοϊολυδι ̓ ὅκα. - 

σεν, οὗ τσ’ ὐδέισέρχωτοι δ! δου απποι ἥσων αὐγρλειεί. ἐν τοσούτω δὲ Μαλανέισ ρα τρυγῶ" 

2. γωριῶν πίωάρήνιν. ανελκν σίτων οὐ αὐφυφλὲ ε ἑρμοῦσιωυφήασ, ἣν λειροτεχμῶν 
ὅσο! μϑὸδ ἡ λόφοισὴ ααήδας Η ὁ ἀδλότι ὅρκια τοὺ αὐλεμιομχρισίμων κατα σκϑυὰ 

ζοντω δι ἔζων, κατηφεία, σιυγεχονηρ ξρότσλων Ἰδησὶ απέδὀρινενμοομόβ, 

ἀ3!ονίσοι "3 ὁ Θίορ Θλορ ἐκ ὀρννικῶς, ἀσκουὅμων ἐπιτηφυματων 

οιομενπεὶν δρυποιψουρλονδ ( χιλίοξς σμι "ν ὥγιβολωςγα ργνδ, 

͵ρνηῳ συγιχαιρήσιντες “ὃ ραήγομτοι. ΠῚ οὔ 

ἱμρεοσφβαγίσοιν τες ὡσ’ ἐπείδξπνον 
κοὺ γίμον κομά- Σ 

ζουσιν. 



τὰ ΤΟΥ̓ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΌΣΩΠΑ." ἅι μιν 
Οἰκέτισ "ὦ Ἐτερος οἰκέτας. τυκλδθς ἫΝ Τ - νυ, Ὁ. ΤΣ ΑΘΟΟΟΝ 

Γνῶδεσ' σρυλίμου. Ε γμύῆνσι ᾽ ᾿ Πύλεμθν ' Κνὸ "μές 

Χο ρὸς γω ριῶν ἀϑμοὸν ἔων, Θφαπων Φυχρδον. ἵ φοκλῆσι- 

Δ ρε ποινουρλϑς: ο΄ Αοζοσοι ὁ. Θωραίεοππώλησ. 

Σαλαπῖ, ὁπ! δ΄. Κ γανοπώλησ' Δο ρυξόος. 

Γ ὥς λαμάχου» τος Πρῦσκλεωνύμου. 



ΑΟΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ἘΙΡΗΝΗ- 

Ε 
ΟΙΚΕΤΗΣ 

ΤΣ “- « ᾽ὔ 

Ιρ᾽ ὠρεμάφαν ὡς “τοί χιφού 

καν θαρῷ 
ΜῈ . 5 Ὃ ,Ψ». δ δ 

Ετ' ἰδού. Ο,. δὸσ οὐ τῷ τῷ 

κυ διρμοὶρωνδω 

ΣΡ Ετ. Καὶ μάτοτ᾽ αὐ τὴσ μᾶ 

ΕΣ ᾿ὲ ΚΑΙ ἤομπεσλας βϑιην. 
ἔτι ὶ δοὺ μοϊλοϑες- ὄν "Ποῦ ΝΣ Ν νῶν δὶ ἠφερῶν . 

Οικατέφαει , Ἑτι μιὰ τὸν δ λλίξα ρτσα σοισ' 
Ολον ἐνεκαψε σστρικυκ λίσοις “τοῖν “συσοῖ μ» 

μα »λ ὧν τα ισοιτρῖβε φρλλοὲς δι “πυκνὸς: 

ἘΤΟΑΙν οδβέσ' Κϑηρό λόγο! πρδς λάξειϑε ἥρος ϑεώμ» 

Ειμήμεβούλευϑ' οηρ πνιγνο τουπύρε δεῖν, 

ἐν Γ[ 3 ἢ ΜΌΝ 
ἘΣ ρομροπειθεσισ'. 

τοῦ ον μιουτο σ' 
22 ͵ - 

Σ σβια μβεὼν π’, 
Ά ΄ ᾿ συνήθων. "ὸ μϑρτο, ξ΄ μορνό 

μεῖον αἰκα ταλυμκτον. ἐπί 

“τοῖισ' οὐνποθεσεσικοὺ τῷ τιλά 

“ἤϑάγραφ Θ᾽ δυο οί ἐσὶμ 
ᾶ,ψ᾿ ω ε ΚἉ ' Ἢ 

θυ τομῶν ὁ ῥϑυ,  Φφὺ Ὁ 
͵ ἐκ Ι κανϑυυρον.οδὲ «τέρος μοὺτ' 

“τει-ὃ φίφων ἦν λέγῴ Ὧρ" 
! 3,» 9) ᾿ 

μαήοντι. Ἐξ ον: σωνσ' 
ἐπίτηδεσ' γι πεσλασμε 

γνὼωσ ὀσεύγυτου πὶ ΓΟ νων 

»»πετήματα Μάφανιμὰ 
’ ἐ ε5Ὁ 

ζα κυρίωσ᾽ κα τροφὴ ἡ ἀη 

γιλακησ ὦ σίτον -Ζρὰ “ὁ 
ἐ ’ 41: μια ΤΠ «οϑοι.πθι σσοίσεον ἢ, 

ματα χρησικῶσ' δὲ, οὐ τίὼω 
ο «λφίτων φυραιϑῆ σαν: 

5. δον 

αὐ Ὁ οἰ ηρπτούτημα λέγ. 
’ ! ε 

“σιτῦβά δὲ τιμῶ ρ ν τοὶ ΠΝ 
μια “ουσιν οἱ ομκ ἔσται. ἰμ 65 

προνδῥφυρᾶν, ἀδυΐα τύ. 
ἕ Ἀ 

Ωσ' τοί χίσοε ταλοσ ἢ δγ οὐ Τοι. 

χίωςκαύϑουρος δὲ ὀδος φως 
Ἁ ᾿ 

““ϑὰ τὼς τιλφασ ὁ μίπ 
θοσ᾿ἶ δον ἥγεσιγραφιὸ ὲ 

ὕτεροσ᾽ δῆδ᾽ οἰκο οδ᾽, ὁ προς τωλθοῦ ποιῶν αὐτοῦ ἴα φέρ κοὺ τ -πιδι σῶσε γροφίυ. 
Τν ἰιυ οιςυξπολουβϑῥῳ. ἀππεχθανώτοι ὸν καυϑοὶ [7 διὰ “ὁ ἀ 7 «ὐϑουφδι κόπρου. ΜΑάποτοῦ 

σῆσ' μᾶϑαν.πρὺσ' τὸν μιθνό μϑρον Ἰ πορίβερμιου γα ὄνχως ἤϑιεψ. Ηνμῷ σέ φι ρδο’ «οὕτως «ἢ εἱιοὶ 

αὐτὶ “το εὐῤτίοος ε᾿ ἐρωτῆσει δὲ, ὑκόνου γον οὐ τήσκμτοσ' μιαφαν ἱ τέραν,φεοὶν αὐηὸσ. ἰὼ τουὴ νιῶ 
; 3 , ι . ι 7 “ ἴω Ἁ ἥνοσα, φανῇ 

“φοσέζερες οὐ ἰκατέφαπν. αὐ ἢ φα τειν κοὺ οι2λο ἰκουτοι φογεινιφάγειν ῥϑρ γοῦν ,ὸ τοαξφίοουτοι’ 
ἵ"ς ! 

Φαγδμ δὲ ὁ ἀϑ ρόδο οὖν ἀδφαζφοίγον “Τῦ) φωουδεικρνυσὶ λέγ 

Πῳ; κυλὶ σοὺς. πϑιφλήσοισ᾽ κοὺ “πθισυρήσοισ (ϑος διὲ τοὶ σ' κανϑοι ροισ᾽, Τοὺς ὀν! δασ' πούρακυλίγ. 

λύγτω δὲ δκαῦϑα ρΘ΄ ἐσ ὄμϑον ἐπρασπερμωτίζάρ κοὰ ὕτω “πϑ ἐπφίφᾷν τῦϊς “ποσίν, ὡσ' αὐοῤασίρμα 

ἐγγυμναϑὲν “ποδυθείμ κε ερνήσ'μϑῆλυδ ουκ καθαρ. ὀγνυταωι ἀλλο ππὶν τές ὠρρινδν». 

Ἰῶν “ποδοῖν. πρὸς τίω τάϑιρ 9 πτωχῶν ἀκολούϑως “ὁ συγ ὅγιἸζ οπρολό)ο!. ποτοὶ πρθ᾿ πιὸ 

βὅτο ρϑς ἀπρτείψωτοι, δγ α βαύων αὐηρυδ ὡσ' Αν στορὰσ' ὦ λοιδορυσ᾽, ἢ Τουδ σιυδγφυδ δ᾽ ὁμμοδὸ ὕλων 

ἕσ' ἁλίο ρίαν καλῷ ροςλάβειϑε. βοηθάσοῦτε. συνε χά γαλ τῇ μιᾶ τὴν βῖνα.τῇ δὲ ἑτέρᾳ μώ ἢ 4. 

ξντεῖϊοὺν “ρυδὶ γα ϑεβοιϑῥας. Αἰ ποπνιγουτο (ἀ-πυκλάο δόμων τ᾽ βινὼρ τῇ λ..4 » σχκτύλων, 

οὐδ γμιη σένοχω ρου μϑβου“Ττο πνδύματος,πν! γι αὐτὸν. 

Ν ἱἱ 



ἀρ νος 

ἐπέρανὶ πίραν ἀν, ἃ ὅ,.ἔτέραις σέρανοδοτανσὶ, ὑτοιρηκό τος. οὐκ: 
ὑωνπολλοῦ λειθυσιν ἐσέρ ΤΩΡ! ῥαλύμης δὲ φησὶν ἐπθυμέιν ἔτι εἰδέυ,. 
ἡμῶσλ,μριδφυτέ ρασιμόμης 

ὑλτρί τοσ οὖν ἑπέρασ' ὧν Ἐνὸ; ῥμϑῳ ὧν "δρες ἀπολελυκθς μοισοκῶς 

“πενιόλως δὲ ἡ “ἥρατετη ρα Ουδεὶς μὰν αὐφ αἦημε, (ιεΐ-ἥον τϑϑτειρ . 
Υ 5» ς γ 

μϑρνξ πίπετο) επερονίθαλ ὁι.α ἐβόμφε 6 ἄγων. χα ἐτίρανμιοι χάτι ραν", 
λοὺ δγαφορὰ ἐφ ικόσ . μὰ ηὃν ω οἠκμῖσιν Ε ταυρικότιν «ὃ Καὶ ἘΓβ ἐπέραττετ' μα οἰτθλλ πὸ εϑδέ 
«πε δὲ ἐϊμανωρθυκᾶ ὑκόπρ, ὄυ δι εθ᾽ οἱδο γέλα ὑπερελαν τῆς αὐτλίας 

περ φϑιιο ἱ ταιρικότον. Αυτίω ἁ ιβ ὀϊσω προύλαβων τίὼ αὐτλὶ αν. 
ἐκ δὲ το ἐδόσρος ὁι, Νὰ ὧν δέσκδρακαίς)ε ΤΡ σ

ευ πόμειηρδν» 

γκῶν, «Βα ᾳ τουσ' αθη“ νἱ 

ναίουσ,, ὡσ' κρὴ σριοῦνποι σ' Ἐπτρ' Ὑμῶν δγ ἐτισ ἀδέ
μοκατειπατω:. 

ππὲτοι αὐντειχρὰνππέρρντοις Πόϑιν αὔπριαΐμον θἶνα μὸτέρη μδῥην. 

Ἐρδιλϑμώ᾽ γάρϑο ἀππλε ὀυδὲ Υν ς ἐρτν ἤν ρ ̓ἀθλιώτιρον . 
λϑοϑαι ποῦ πριβάνοφν. 

ρυϑτέδκδπρον. ἐκέρδανά Ηκανϑορῳ ῥε ἰοντά πρρρύλειν ἐρϑέειν. 

φισιδγὰ δ μλσωσ χε ζῴν Υφμϑῳ ̓ Σ ὡςτερ αὖ εσή τίσ, ὲ κύων, 

ἔπ γιούτουκ ὀνε τα ἡ Φαῦ λως ἐρε εἰδιᾳ. "οὗ Τὸ λ᾽ ̓ πὸ Φρνρίμιατος, 

πειρηκὅτων ἱόπρον. Β ρερθύεαρτει φαγεῖν ὅδ κ ἄξιοι 
Οὐδάσφαῖ,. οὐ γου αἰὐντὶσ' 

ὑγρὴ] δύσεις διὰ ὀφυρέρὶ Ην ἐν ἡ πωραϑῷ τίψασ δήμε βρεῖς ὃ ὅλη: 

μὲ, ἑδθιτώνε πε ονἰ δα Ψ ὡς σε γιὰ »"γ Ἅην μέμδι γέδι! ΤΩ 
οὐδένα διε υφν ὁ ἀομοο. ΑἿλλ εἰπύποών τοῦ “τῆς ἐδ δὰ ,σιιέψομ σ» 

7] “ 5 

ἐπιμα ων κοὰ ΦνροΝ Ἀ.ς ηληδὰὲ παροϊξας “τῆσ' ϑύρασ,! νδμῆ μἱ ἐδῳν "ἡ ἔϑίω. ἐώϑυυσι που ἅμα, ἡ] Ν ͵ ἤ 32 
Ἰμμάήφν, ἐρίῳ. Ὑπϑίχ Ἐρειδομη ποουΐσοινο μή ποτ θέων [ 

αὐτὴ τον πέλεν κὴ εὐταν Τεωσ᾽ κων σουνηὸν ΔουΘΉ δ’ δὺς ρροίγεις. 
νεοῦς ΕΆΨῚ θσμμ Ἰσιάπομιατα 

Φο βάςῃβασλοίωρ. δἰφηροσφέρε ται αὐΊλια. οϑδα δον οὕ τεσ λύγος" ἐφύρα. αὐτλία Αἱ . παν 

ταλοίου ει ρολιδνπισίδησ'. ἐκ Ῥδε ἐχίντων “τοὶσ' δυσωφειςαϑήλίας. Ὑμῶν δίς ̓ἄτισιποθλ ἊΝ ἀκροαι 

“τοῖς. ὀγλύην ὁπποιατὸς ἀγα ρθιφυζσιποιῶτωι. ̓“Μλπεγραλϑῥίω. διάτὸ μα : ὀσφιαίψεοϑουφλ!ι ἑπροο 
ΠΝ μυκπίρων ἀφὸκ «λάσμεω » (σαν αν δ χισιτισ'. ἀϑοὶ διλὺ γότι. ὡς τῷ  αὐὐχεσιτήςζφησιν, αὕτως “ 

διᾳ ὁ ὺ ἀπηϑσποῦτη μά. τὸ ὑσ' ἃ ἀναν μὐδὸ κῶνοι τομῇ ἐοϑς Φαυλωδ ἐρόδειεσιυτόμος ἐϑι4 ,οὗ" 

τοχίρῷασιν 0) χα] εἰκοὐητίῶν ὁ τίν ν σιιυγήμιωσγανόλϑρυψ. ἐδέμιετοιρορὰἀ αὐ δ ἐρεορόρτομ, δ ἐσϑᾷ 

δὸρδρων “τοῖς κοωΐπουις.Ὁ ὀβρενθνε σαὶ, αὐτὶ τῶ μέγα Φρονξ, Ως πῷ γμεοομίεὶ, γ90λ ἰων αὐ γοὺ »ν- 

γε δον ἶνα μὴ ϑυκόνεν πολυφοίγοιἄναι, ἐξα Φλσυκνότητος ἰφλμέζες μικρᾷ ςἄναι δοκοῦσι, ὁλιὸ 

Φαπας θύ3αν : ἐμφαιίνουσι,οφ ὕλας πριουσοι πὶσμαζαι ὡσ "ΗΜ λασι «αιέισιν ν ϑδυσλα αὶ μου τοὶ 

ΓΙ Γνλιζῷ ἡ ω δ με τοῦρα ἔφεν. ἐρια κοὰ γ΄ δλοσλίϑος. δ᾽ 2λ' εἰ παεπτούν του! ιἀἰπουύσουτο διλορότικ δρδ 

δὸς ὑπταιύ τῆς. Γ᾿ ροῖξας, ὀλί ων δγαινοίξαισ τίωνϑ ἴω ιὡστε ' ̓δεῆν μϑ τοὶ ὑπεκῦντοπρ ὀμόρα: μὰ 
δραϑίώ αι δὲ «ποι τοὶ. ναψοιγ δὲ" εἷμα ἡ ἡ ἐλύπει ἐνχεϊ ϑιφ. ὄσε αἰποινται. 

Οἷον 



Ε ,ρἦμη. 

ὅμο δὲ κυ σ ὁκαιτοίροος ἀϑήοι-, 
ὥςπερ’ πολοςῆς προράφαλὼν τοὺσ' μάβους, 
Καὶ ταῦτος τίὼ κεφαλὴν τὰ ὦ γὼ χἀρέ πῶς, 
Ὡ δ περιάγων ὥσπερ οἱτοὶφρινίαι, 

Το πιολέασυμβά Ἴλοντα εἰςτοὺς ὁλκάδοισε 

Μιαρὸν τὸ χῖμμα τος καύκοημεον "οἱ βορόμε 

Χ' ὥρυ πτὸτ δουρμόνων κα ἜΤΗ ἀδλή. 

ιόυκ οἶδ ἀφροδται μδ ) μοι εὐμοτοι 

ὦυ μὴν χειρί μόνος, τοῦ χα οὐκ (9. ὅπως 

Τοῦτ σὲ ὸ τέρα: οὐδὸν "καῖ τούθ ἰηου" 

ἐτιΟυκοῦν αϑή δε ϑύ Ν τις Αίγοι 
Νεανίας οικησί συ ορυὰ δὲ πρᾶγμα, τῇ 

ὁκαύϑαρος δὲ πρὸσ τ)» Κἀτοαῦ τῳ εἐ αὐὰρ 
ἑἰωμικός τς φ'σί πορακαϑήρμθρος 

Δοκέω ῥϑὼ ἐσκλέωμα ποῦ τ αὐν!“ἤετο. 

ὡς κεῖμον αὐαιοδός “τὴν απεῦ᾿ Τῇ λεν ἐοϑει» 

Αδὰ εἰσιὼν τ κανϑοῤρ ῳσδευσωππι ἔϊν- 

ὧ,. ἐγὼ δὲ "ὸν λόγον “σι ποοιδῆοις, 
Καὶ Τῦὶ σίν αὐέρι ο!61. μρὰ “το ἴσαὐδρασι 

Καὶ »ἷς ὑσὲ ρ»ύχι σὴν αὐόρασιφ ρασω. 

Καὶ Ῥἱ συ πορηνορέουσιν ἔππτούνις μοί λώ-ς 

ὁδιασύτασ μιουμοόετοοι καῖν ὃν Ῥότο. 

ὧν να ντερ ὑμεθροολλ᾽ ἕτερον ρων ὃν “σοίνυ» 

δίδμέραν ὁ εἰ γὺν οὐρεενὸν βλε σῶν, 

ὥδκε χυνὼσ' λοιδὺ ρει τοί τῷ δεῖ 

Οἷον λενψαρδιὰ “ῦ ,φὰν 

μα ἼΜΑ ἀδεζφξαήαν αὐντο δα 

λοι. ̓ς περπακλιιοήσ: διοὲ 

Τὁ τονο πα λωιςοὶς μιμκῶ “- 

οὃς δϑιαιρουμϑῥουσ ἐν "τῷ 
κνλϑειντέωπ ὁπρον.ἄς “ἀγα, 

ἐαλὼρ. δὲ αὐτὶ “τῶ χολασ' 

σαιφγιδὶ πρὸ ϑϑνησ' οδύντους: 

Ω, οἱ πάρι νστοῦτως Φεη 

οἰκιγούμαμθ᾽, ὡσαρὸ τα 
μεγολαορ, νἵα ἐρχιζομεὲὶ 

νοι “ πσλοίων ὅλῳ ὥρβσώμα 

τί τδωυάμ ἐργίζοντοι. 
Συμβαλόμτεσ. Αὐμὸ σλίκον 

“τες. «τούτους ὴ ἐκάλουμ κοὰ 

δθιριοσυμβόλους οὶ κά- 

κοῆμον δε ιούίοοσ' “πὶ “πχῶϑι οἷ 

πολ ϑιέμϑμα, καϊιοσμουλ. 
λὰ «“ 

“Χῷ χονπότ ὅζιν. ἐπεϊεμείια 

“᾽ν Ρ ὀρνέωμ,αναἀκεβθεῶν 

πινϊώσ' ἀε σ᾽ τῷ δ) ἵ τίνοσ' 

δ τοςὕξιμιουκ ἴσιν οὖν διά 
Φ ροδέτης φασί. ὑπεϑαΐτη 

Αϑϑ,μιύροι χα ρ4. “ὃ ἡλιν: 

σηλλνς θέν. Προιξολλή ἢ (αν 

μία ὁ τογδαίμομος ὀργιαῦ 

ἡ ἡ “τῷ ἐνπέϊν ζβου,ζεμίαν 
ὄπε κᾶορω μδδ ἑωυτῷ". 

Διὸς καποβάυ. “κουτοι 

(άτησ' τιμᾶ τουζοὺς, τὸ 
ἈΡΑΌΗ 'βωΐζᾳ γτούσκφαυ 

νούσ. ἡ ὁ ἀφ τοκαταξαίνᾷν 

δ)έρωτω “ “ργιυμκῶν. "πὶ 

ζει) καπωιβάτωυ καλῶν. πεϊκόπροι’ Ῥιφὃ ὁκαύϑειρος. Οὐϊιουνανλδδα Ἔθεα δ ἐγοιῦνταιθέ-- ὦ 

λων τέιϑν πόϑεσιψ ὅλο συ »σεύ ει ηρυδ᾽ ̓ ἀϑιυναϑο, ὠσφιλοίιφδεῖς ΡΦΙ ἈΟΦΎ ἰκδιριφιλολοιδὺρας» 

φιοὶὰ πᾶ ἀν ὅς 3 ἢ ϑεωβϑῥων βλέπων ὀνκοαθειρον, πο ὀρτήὸνκ αὖϑοι Ρ περοϊ μη ονάριξοζφαύες. 

ὁτι αὐοκξλλόημος δο μῶν ὄνος »λύχι. πείντως δυκλέωναθε λει σκϑφοιόμοια ὁ9ον Τοῦ αὐτί «τουῦ τοὶ 

ἡλέγθ “»ιδ᾽ θεα τοὺ“ δγ αλετέσϑοι τρθὴ "" «λίλεσαρὶν μαϑῶν τέων αύϑεσιρ. ἰσέον ἡ σ᾽ βυρσυπόλισ 

ἐμ δικλίωψ ἢ ) θύραι δινόημον τ ἰυὐ ασατίλημεϑιεν. αὐντοθλϑεεν. ἀποϑοινὼν ὲ ὠδιωλί τὰ ἀστοὶ 

τἰλι), αν} τ» κὸ προς: } Ρ̓ ἀπῆν “μα δῦ βυρσῶν ὁ μείς μόν. ὃ ἐκόάδλυποι ἡ ν πὸ Τὰ σικινίων, 

ον "χορῷ ὑμᾶσ. δ) βαῦ ὁ. αὐτου ὡς μιαινοῤϑμουσ' Μανιαν δικαννἠνίω, 

Ν πἱ 



ἸΣ μόρημα. ὸ κὐμν ον. Ἷ Ὶ 

σείρονιᾧ "ὦ ὀώϑεῖσιν υὐρέ όμῷ 

μόραν τοὺσ' ρ ὑπουῦ 
κων, δὲ μόρᾳ, αὐτὶ Τοῦ 

ἔρημον οἰνιντῦ ὑρω ̓ μὰ αοΐᾳ 

δυτδνπόλεμον. 

τί δρασεφ ἃ ἄρα τίσι ουνοῇ- : 

εἰσι ὧν δὲ τοῦ ποϊφησινὸηρν 

πῦθ,. τοῦ το δὲ ὄνομα κυ 

Θιομὸ ὃ ὁ μϑβὺ ρωδγανθὶ προ 

τὴ ασϑὲν οἱ «οἱ ὃ λονποὶ οὖσ ὁ 

μαιθ᾽ προιἠνοξύνουσι, . 

Δή ψεορλεν ἀν αὐ τυτο) ἀγρο 

ὅτ πίλιον ἀηρλέσοισ' «τὰσ' 

πὐλφσίκ κοκκι σοσ' ἡ ἐρη 
μεῦσις. ἐγ μοι ρὰσ' 
ῥονῶν “ὦ Ὡρυδ ἡ κοίοκους ἰκα 

ϑαιρολϑῥων. τρυ0᾽ }, 
τοῖχο λέγά.. 

ὙὟ ὧν μανιῶν.αὐπιτοςφβιμα “: 

υἱασ΄. λέχται δὲ ενιἱμῶσ' ἡ᾿ 

μανίημἐπέρχυτωι ὦ; ἔπε 
“το-σλῶςον ἡ σλιθωτυκῶς . 

Εὐθὺ τῶδι ἐσ᾿οι δγ τον τον 

σίω πὸ χφαν αὐαύτοῦ δ 

ΔοιὉο ϑέλφυ κανϑοΐρῳ ὡς 

«χα φ τα δ δςἐλθῶμν αὐλεῖσ: 

Αερρ ιγῶτουλπρθ᾽ υἷα 

γχουῦ αὐαξαϊνήν Ὁ χερσί 

“ποσὶν αὐαι Π ρ ̓ιχβόϑοι Φα 

σίοήνετοι δὲ, ἐκ “το ἀράς 

λνμο,ουβαγφψιὼ. ῶ οὐ πη τ 

Ριξασμῷ, αναρ᾽ Ρ ιχῦ. 

Αι οισοφαόουσ: 

ἑω. 

Καὶ Φεοὶν ΠΩ “2 ἡ ποτεδου λ
α 'ἰεὐποι εἶμο ἠὴ 

Κωτοϑηὸ κο ὀρημανμὴ κὁ ΜΝ ὡλάδα: ἐδ δ τῷ 

ἕα ἐκ, : 

ΣΙ γμήσκιδ' ὐρφωμὴσ ἀκϑειν μοιϑονεῶ. γε (ἢ 

ΤρΩ ὁζῶ πίρασείειε “πόθ ἡμῶν ρλεώ
ν: 

Λύσεϊς σευτοῦ τὰς γῤλεισ' ὀκαεοκκί σφι. 

Οἱτοῦ τ᾿ 8) δῆνοι τὸ κακὸν αὐϑόγὼ" λεγ9}" ἐῶ δ 

Τὸ δὲ πορα ς διειγ μαι δῇ μεψιοῦμ ἰκῦετί: 

Αδὶ ̓εἰπσϑπρῶ τον ἡν ἐκ Ἡρχ ἡολΝ, 
Πεσε 9 φασιν πρὸσ αὐ ηὸρ φθαδὶ 

Ρὼς αὔηρτῶφικοί μὴν δ, Αἰϑεὺ “τοῦ δγ6 6. 

ἔπει τολεήΐ, ἀκλιμαικιαυππθού μῆς, 

᾿ Ιρδσ' ταῦτ᾽ αϑεῤῥι χᾶτ' αὐ ἐφηὸρ οὐρανόν 

ἕως ξωυεηρή βητὴρ κεφοιλὴσ κα τουξῥν ὅσ' 

ἔχεσ δὲ μετὰ ταῦτ ἐκφϑα είς, οὐκ οἰδίδητοι, “. 

Ε ισήλαγ αὐτνοῦομ μέγιςυμ καῤϑαρομ 

Κάἀπεετοι τοῦ τον! πουκομεέϊν μἡνα ἐγκοισῷ « 

Καὺ κὶ ηος ν ατανῶν οὐϑηγὸμ ὥςερ πω λίον, 

“πεν διὸ " μοιφησί νον νοῦοι “Πρὸ ρὸν: 
ὅπως πε πτήσει μ᾿ ᾽θὺ “ποῦ διὸς λαθὼν 

Αἰλλ,δπποι ἔν τεσ γακύνψας ὄψομο- 

Οἱ μοιπόλας"Ἰτεδιῦ ροδῶ ἐὠγάγνει 
Οδεασδτης ὙΥΥ μουμετίωροι αἴρεπτοι 

ἱ πτηδὸν ἐἰτγὸμ ἐἐρ᾽ ἐπὶ τοῦ κιανϑορου., 

Ἐμφϑωρέν. βελϑώρα ἄρα ὃ λίγο, ἑαλκαιιἰφελδ᾽ ρυ- ΑἸ τρεῖον μέπσονα υϑειρ᾽ οὐ πῆρ μεπόη, μέ. 

πϑὸρ ὃ ὑρι κα " εἀήρμεὶ ἢ ὅτι σγαφοροι καϑοίροι ὑρίσκ δ) ὴ Ἢ αὐτὶ τονμύγοι ὡς Δ Π7ννικ ὅτι ὁ ὐμαῦον 

ἡσαν!,τοι ΧΕισαν γα δ όπηρι πρὶ "δν 4ἐμ'. ἢ ὅτι μεγαλρι οἱ αἰἽνοίοι ἰυαύϑοιρον Κωτα ώνι ἋΡ πραν 

" ἢ, ὡπΐρ πῶλ ον κατα ψῶνπεσιν λερσὶν ὃ ὁ μαλίξομδῃ. [9] ταργοιδι ἐνϑρδ δι βελλφοφόνεν ἐκ ΝΣ 

ὑχὰ “Τοῦ τργεῖσου “τοῦ ω ων ἐπεϑυμᾳᾷ (Δ ἐς τὸν ου ραν ἀνελθειμ. χγῶ 5 φ ἴλονμον πηγαισεν πῇ «Ὁ 

ρόγ. Ῥωλὶ ἐν “πῶλοσ' κἡ ἵσαυσ. “οῷλοιδὲ ἀνρίος ,τοδονήματοι Ὁ “σῶν κῳ δ ἄλλων «τίωῶν- 

ἀπ ὌΝΑ ἔχοίϑρ κολακδυφρ- Δ ̓ α ὑψασ ὄρ μων βλυτωι γαγηνέοϑς (Δ ϑε οἰ σολοϑοκίς δ 

λον ) ὅτι ἐΐε Το πἄϑακυψαι δι ζω λοιπὴν, μετέω γον αὐρόμϑρον δο δεασότίω Παὗτα τἀ ὑφ) 
φοβοκάνθν. Ἐπὶ τοῖκ αὐϑοί ρου: δεῖξε ὁ γιλοῖον κ᾽ ἀπίϑοινομ. οὐγδῥοιόμτε ἐ-ππένφι ἐπὶ κανϑοίρον. 



᾿ 

᾿ 

“  Ύ  ΥῪ ΕΟ ΒΘ. ας, 

Ε, οὖρα». 

᾿ ΣΥΣΤΉΜΑ κατα ΠΕΡῚ ΚΟΠΗ͂Ν ἃ ΝΟΜΟΙΟ.-. 

ΤΡ συλ ὔσυλος ρέμα καῦϑων ΜΕΡΕἙΙ͂Σ. 
Μῆμοι συθαρῶσ' χ' "ρ λίαν 

Ευϑὺς ἐπ ΤΩ φώμιι πίσυμοσ'. 

Πρὶν οὖ ἰδίης «ρὦ δαλύσῃς 

Αγϑρων ἵνος ς ἡερύ ἐρύϑν ϑύμῳ» 

Καὶ μὴ πνεϊμοι καικὸν οὐχ ολῶ 

Σ΄ .εἰδὲ ποι ἐσεῖς ποῦν κοϊϊδικυς 

Αὐυτου μῶνον οὺς "μετίρσ. 

ὁιώ δέσυτ' ̓αϑαξς πῶ ροκτοῤ φς ΤΡΟΣ γι σἰτοί. 

Οὐ Πὸ δότ ἄλλως μετέοορο κοπεῖσ 

Τρυ σὶρ Ἑλλήνων πσρέμτων “πέρ μον. 

Τό Ἄρη, μι νέον τσ λαμησσίμενος 

ὁ, Τὶ ̓ πέτει»τί μυοξπέω ου ὑχύ παν Εἰ. 

Του ξυφημῶι ΧᾺΝ κοὸ μδῷ λοῦ ρου 

Μηϑὲμ γρύζᾳ γε λγό ᾿ "λολύζψν». 

Τόϊστ' αν ϑρωύποισι Φ ροίσομσιγᾶν. 

Τοὺς τικοπρῶμ οἰς πρὸ ποὺς λουρασ, 

Καωμαῖς “σλένϑοι σὴν αν " ομκδδο εἰμ» 

Καὶ ποὺς πρωκ τοὺς ἐσρελθίήμ"--- 

ΣῪ ΣΤΗΜΑ ἝΤΕΡΟΝ: 

ὄι (δυκίϑ δπώσ σιγήσομ ἂν μή [μοι ρασης ν 

ποι πότε διανοξιΤρυ.τδὶ ἐλλογ' ̓ 
ὧς τὸν δ᾽ ἐσ' τὸν οὐρανόν. Τίνα νῦν ἔχων. 

Ηϊουχοσ. τὰ ἐξησ ἱκώλαζα 
να πσρώςικ ἀταλίων το  δγ-- 
Με τρα ἀἰκα τοί λιτοὶ 

τῳ" πέλᾳ άγραφθυ σδὲ 
ἤνηαῖος ὑπβεβικὼσ " 
καρϑοί ρρ τοῦ τούφασιμ... 

Ηρίμα καύϑων. '᾿ἀρέμας μοι 

πέτον ,οἰμαύϑειρε: Ἡν 9) 
λέγᾳ, ἐπιδεξεἰιωσ διὸ ΝΑ 

᾿,Θ Ὀδ'κανθαῤῳ. «κοὺ μὶο 
“έω ροσ' ἀρθὰσ Δ διόγως. 

Κι αὔϑων δὲ κνρίωσ' ὁ ὄνος. νῶ 

ὴ ὑποκορισικῶσῃ Καύϑξε. 

καθαρ. ἡ ἣ ἀρῶ, “ἤϑὰ ὁ ὃν 

ἰκαύϑωνα δρ᾽ ὑνον. μ “δνθο- 

ἐόν. γουτίσι δατὲ ΤᾺΝ, φι“ 

σὰ ὁτηίκανο δ᾽ ὅτῶ τι τῇ). 

ἐπεὶναρ, ὀνυϊιὀπρ)δροῦ-- 

γυλδ, μϑρφιυυλι! τοῖσιηεσῖν , 

εὐτὸ Δτϑίονλίάν ἀηρασε ρ 

μανᾷ νὴ ἐγνκῆθον ὁκαήϑϑοι. 

Μ ἥμοι σύ βωρώσ. Ῥ ἐκθυ Ὥς 

ἄγαν “μὴ δὲ «σουσμίως. τοὶ 

περ ἵσαυν «σλεύνεκ.τήμια 

τῶ »Ἴϑατιϑνσνῖᾳικανϑούρῳ 

ἀβ ῥωθεαϑομιχρὴγαυριαῖ αὖ 

ἐν, “δ ὁ μαλλι κοε γῆς χρῷ 

φ-ϑύουσι 55 Ἕ Ἰσσων ἑρορἐσίν. 

Πεὶν αν ὁ δύ σ΄. “πρὶ! ἱφἱδρωσεϊ. 

οἱ γῶν δ ἔσαν ὁ Ζ.- ἐσὶμ οξξσ 

ἐντῇ ἄρχῃ εἰσ: ρόρόμον. 

ἱαμόνπεσ δου δρωσαντὶς 

ὀῤύτεροι ἠεοὔ). Καὶ μὴ πνῶμοι. ἐκ ἥῥιῥλαναπνολ Οιτοράξρ' δυσωδία μᾶ λ΄ ὑυξ ετο τοκ ανϑυῖ» 

Ρε. δ λ) ) ὁτιδαύ τὶ προστὰ στρ οφαταῖνν ΠΏ). Ωἰ'λασοτ' ̓ αναξ. δ ἀτῥμυτορδιαὐῤνῖ ἡ ρθαν- κθυπρουδὺ 

καϑεταηβεσεαϑοιι τονουραιρδ, ὑφοτέρα αὐτὸν ὑπίμησεφωνῇ αϑαιαποι εἐὐσαμ: Μ ἐπέωροκ οπεῖσ. γρὺ δὲ 

περὶ τὸ μετέωρα τε: ΓΝ μαιτίωυὼσ' ὑτυλρκωμνᾷσ: ΟὙ Ὡ ροκ ονπένν δέλκνρίωσ ὃ, “λα "(ὍΧ κῶς 

“πισ ματαίωσ' τἰωϑείλα τ αυσυγρι τῇ 4ν. Παλαμεησοῖ μι. “μηρρενεσο (μὲ χειρίσοσ αἰ ηϑντ στα λά 

μ πὰ σρϑλλίματωσιεννάφομς Τ πὶ 4. “ἴθα προρδυκίαν ὦ ὡσανεν τ λεῖε τῆμειϊμνφσ' ̓ἀαϑικοιψοῦ) τὶ Ἂ μά 

ΥΩ ἡμάτίω πεῖς. Φλαῦρ' ̓αὐαδες, δύσφημι. ι(φλναρ). Ολολύζᾳν. “ῥ μεταϊιραυγῆς ὀλεος. 
κυ τί, λαυράς, λαυρὰυκλεντοὸςσενὰσ' Ἃ ὐμασείϑοι πᾷ σκοκ αϑουρσίαιω. “τοὺς ἐν ἀϑοὺσ οὗ ουν γ πὶ 

ἀπῷ ράξαι ἄβκκε λϑῶ. δι "οιδ κὸ πρώνασ, ἵνα μή! ρυ σζῶσι Τ' ἡ κανϑοιρομ κατα «στίστωσικ άτω 

δυσω δέανππνί ὁμ ταν μετέωροσ ἢ ὧν ἐπα τον ανϑούρουτοῦ τολέχι Οὐἶο ἔϑὴ παπυς.τα ἐξὴσ ἐδτι 
ὡν ἐαὶ τρτέλφηήναγραφθ’. Ν [πὶ 



Δοισυφαύουε: δ. 
ρἄ ἠοβίαι. αὶ ἀπεγορβστουπο! Τρυ Ἑρυσόμενδο ἐκεῖμον ἑγοίνων σίθιο. ΜΒΤΥ ἐδ Φ 

ἃ ἱ παξα παντων ὁ δ 7) πὶ ὅν βουλλίε ΤΔΝ᾿ ἐν ιζυυ τι {4 δὲ δά φι λοδεκονξβ 
«θιωκίων λέγωμ. χὰ ΤΟῦ δὟ ες 

δι κατηλορίσω ὁσαρθόνν ΟμῈ αν δὲ μὴ κατογϑρδσή, Τ ῥυφάψομω 
δὺμτοσ' τίωἑλλοίδαρῖς τῆ Μέδοισὶμ οὐὐ “τὺν προδϑσύμοι τίρ «)λεί σδε. 
σκίσ' τον τοδὲ λύγι, ὅπλα Μὲ “τὸν δόμωσον 7δι ποτιζώνποσγε ἐμιοῦ 
κεβωμονίοιέρ οἰϑοινονπέρ Τρυ ὗυκ ὅ27 “προ ταῦτ ἄλλ ὁμκι βἰφὶ οὐ ἰ οὐ», 
σοί, ἔν τῷ »ρλέμῳ τῷ πελὸ | 
σχοννησίακ ῳ.Μηδὸι σιν οὖσ ὥ σοῦ δ᾽ ἐαβτῆρι οἰππολι στῶν οἰπέρρα τοις, Ν 
“δνλιλινότωσ οι Σρέλ ἡμᾶοε ἐράμως εἰς Ἣν ἐρανδ λεῖθροι. 
ΤῸΝ καϑοί τ] ἐται. ὧς σίυνο Αλλ αὐ τιβολέντε γὧν ποτίρ ῶ 2 κακοδαωΐ μονα" 

Ρώμτων μϑῥτίω ὀλάξίω. 

κοῤδτι ὑπέρ πόλεων; κ΄. 

σγαφθερεοϑι ἡ αὐηρυδ των μα πὰ τερώ πἰέριἐτυμύσγε ἀρ 

τῶν αὔωστε ὀφοίξθν αὐ Δώμιαισιμ ἐμεπέροις φάτις ὕκειν 
τουδὶ βουλοται. δεικνυδὶ ὅτι 
ἐφεδροθομταισ ἔγρισννλι ; ὡς σὺ μετ ̓ ὀρνίϑωρ᾽ προλιπσὼμ ἐμὲ 

μῖουσ' σοὶ 'βαρβαουσ. ἐσ κόρακος δα δεῖ μετομωμιοφ' 
Οὐδύποτεζῶντοσ ἡ ἐμοῦ. οἴντε ἔστ τῶυ δι ̓ἐπύ δε, ΕἼΤ ̓ὠποίτερθ "Ολόῖαμα ΣῊ Ὁ 

“πυρϑύσι. οὐπεγράψιφῶμως Τρυ Δοξασοι δ κὀρανυῤδῥ πάτυμον οἔχθοι͵ ὑμῖν» ἐμῇ Οὐκΐρι ἦνὰ τοῦτοι. 
οὐΐᾳ ἴριναὐως βοέος, ὀμὶὰ- Η " [κ ̓αϑαλπόζυτᾶ ΡΊΟΝ “πρὶ σον μΜΡ᾽ λοῦσοι(" 

αὐελθᾶν εἰς οὐρανούς, ἶ ἐμαμδὶ ἐἐρτυίσ, μὴ 2 δ ψακαν ἡ "" πονυ ποίμπον: 

Ὡ παρόν. δηπλιιδῴρθεσι; ἐς Ην2᾽ ἐγὼ ὦ ὁ πράξασ, ἔλϑω “πόλιν, ἐϑετ᾽ ᾧ ὥρᾳ! ν᾿ 
“ἔθ οδον. Αἰ πέρχυται. διλο 

νὗτι ἀπε] «. ὁ δὲ ἐκ ἑτησ 
πρὺς τουδὶ ποῦ δας ἐκεῖνον Πα)" Καὶ τίσ “ππόρορσοι πῆς ὁδούγεμέσω του ν 

Ἀέπι. πῶσ κρλαὐτοὶ ὅμυν- Ναῦς μδρ ὙΦ οὐκ ἀξᾷσε ταῦ την τίρ ὁδὸν, 
θεν πε στίφη νατι ἐπέρα μὴ 

αὐα πῆρα πώτερ. σύσημαι ἕχερον ἐς δυὺ ὅ,. ρελδῥον. τὴϑ ιὄδοισ. (Ὁ ἀσιφῷ ̓ λὺπρώτισ πἰριοδουδὰ : 
καυλικὰπεγράμι 1ρα πῆ οὐρα: κοϑὲνέκ θέσει ἐσηυμὲν. “Με ̓ δτὶ φλφουπέρασῖϑ ὀδουδμοιάσιν 
πὶ ἐαϑτοῖσ' εἰ ποθέσεσι “ἤθκγραφος. τῶ τοι αὐταὶ δὲ πβαλωρήματωκαλοῦσιν ιδαγῶ τὸ τοι αἴντα πρὶ 
δία ποιῷ καλοῦρμται ὃν πωπέρας ὅτου πρὸς οὐδὲν τι τούτοισ’ λαλσεποι. Εσ ἱόραϊμαισ' 6 δέον ὁπειμ 
εἰσ’ οὐρανόνι οἱ δὲ γαὐηντογμιν τὸ ὀρνέων. ἅμα δὲ τοὺ «Φ νέρφ ἐδίκῴ γαὴ αψωφελῶσ' ἐἀπιονοῖ. ὡς τῷ. οἱ ο᾽ 

εἰσ τ σκόῃς ἀπιόντες Δ οξεέσαι. αὐτὶ “Τῦ) ὑ πον εἴσω. εἰμι σοι. Ὑακαάς. μι κρότα 
Κυὐ ὃ κοὰ νι Φὰς [καλῶ το αὐτὴ τογμὰ δὲ ὀξολοῦ! ὄν τοσ' ἅμιιν διὰ ἣν ,πύλεμορ. Κολλύραν. 

κολυρα ἴὴ ἐλα δον τῶ ἄρτον. τινὲς δὲ τίὠκολλύραν θδυς ἃ ἀργυὃ τοῖς σπιίδϑοις ὅν δαισιν. ἀπο. 

3εδὲ πα ει ρὰ τὸ λεγϑάϑρον. οὴ )οιγὸν οὐτεῖ κόννλον αὐτῷ! ϑυσυν πὴ τορι ζᾳν γος πεῖδασ᾽ μαδέντι 

"ρὸν ζντεῖν. Καὶτίσ' “αὐρούσοι: ἀνϑισισ δυπολῆσ' ἀμοιβαίας ἰαμθόω Ζ λ ̓ δσλλεξω νενόυκ ἐφ 
“ἤρα του μόψων. 'Ναῦσ δὼ γον. ἀμοηχαιμοὺ μὰν Φεσὶν,ἐνθυ μού μϑρωι “πῶσ' εἰς οὐρανὸν ἀνραβόμ; , 

οὐ πυὴ νεὼσ ἐσιβὰσ, εἰσ' οὐρανὸμ αϑίλθᾳς:. . ν 

ἮΝ Οὐ. τς 

᾿ΣΥΣΤΉΜ Α ἝΤΕΡΟΝ ΑΝΟΜΟΙΌΜΕΡΕΣ: Ἶ 
ΡΝ 

Κολλὺ ῥαριμεριλονοὴ κόνδελον ὀψονὲ ἐποοῦ τῇ--- 



᾿ς ιρμην 

Ἱ ρυΠΊ δσησορσει᾽ “πῴλοζ,οὐψου ϑλωΐσομιεν» 

Παντὶ δὴ πόνοιασοῦ ̓σΖμ, ὥστε καίϑω ρὸν 

᾿ς ΖΜξαντ᾽ ἐλού ν’ν εἰς ϑεοὺς, ὦ πα πα.» 

ὶ Τρν: Ἐρ τοῖσιν οὐ στάητον λόγοις ἐξευρέθη, 

Μόνος συτεινῶν εἶσ’ ϑεοὺς ἀφιγ δνϑοσο. 

Παρὰ. "Ὁ σον εἶπας μῦϑον ὦ πτίτιρ πότερ. 
' ὄπως καὶ κοσμεον ξφώον ἠλϑὲμ ἐσ ϑεοὺς, 

Τρυ λϑὲν κατ᾽ χθ ραν αὐὐτου πὰ λον ποτὲ 
Ω ̓ἐκιευλίνδτοννκαν τὶ Τιμώ ρούμϑῳ “εὐ 

Τω" Οὐκ 7μ ἐχεῖνσε νσητοίσου δύξαιν πτερὸν» 
ὅπως ̓ἐφαλμυ το σ' ϑεσίσ γραπκωτεροσ. 

Του Αλλ ὦ μελέα Μοισ πίων δεσλῶν ἔϑει. 
Νιῶλ ψπαῦ αὐ τὺς κατουζβάλορ τοσιτήα, 
Τύτοισι τοῖσ' αὐ ποῖ [σι ποῦντον λορτούσω » : 

ΠανΤ ἰδίην ἐσ ἡ γρ δν τὸν Τιον πέσῃ βείϑυ:.. 

Πω: ἐξολιϑεῖ ἢ ἥϊηνδφῶν δυργήσετοι . 
Τρυ' Εττηδε; εἰ λον “σηδοόλιομ, ᾧ χρύσομαν- 

Τὸ πλοῖονδί ἐσοναξι ουργὴς κούϑαροσ. 
Παρ Λεμὴν δὲ τίσ σε δέξεται Φορύμδρον - 
Τρυ ἕνπε; ραϑϑάτρυ σὐκαν ϑηρου λιμείωύ, 
ΡαΥ Εκώμοτή ἐρᾷ μὴ σου λεθεμεοετοξῥυ εν» 

ἐντεῦϑεννε ίρΣ λὸς ὧν δὐριππῖδῳ 
Λόγον πὸ ρει" καὶ ξαγωδέαγθον 

Τρυ μοὶ με λήσει τοῦ τόν ᾿οἰλλεὶ 2 ΚΗ ἰρετι.. 
μεῖς δέν ὑπὶρι ὧν ποὺς πονῦσ ἐγὼ ἡ πεν, 
Μὴ βδεῖ σωμὴ δὲ χιφεθ ἡ μερῶν χριῶμ" 

Ϊ- 

Οὐναυϑϑ'λσυμμμι. οὐνεῦσ' ἐσ“. 

πιβίσομαι μινρι ἡ δὲ ὁ Ὁ μαῦσ' 

μεϑιῤσοιοϑι. λέγ) δὲ Δ πε 
πειρὸν κϑὺ ὁ 27 ἰωδν. “πῶλορ 

ὸ λέγε τὶν Α αὐναρον. 

Ἐντοῖσιν αὐσπεν. φιρῶ Ἂ 

εὐγο)ς αὐγὴ μιύϑοισ' ἔλθ ρῦ 
᾽ ͵ « 

στῶ μμε τον (ἃ ἰκάνϑα ρον. Ε΄ 

κάτχερομ αὐτῶν ϑειπέρη τὸ 
2.λ 

ὠὰ δ᾽ «ασᾶν. Μ νος πεέτει 

νὧν, εὐ πίζοντοσ τὸ ἀιφ 

τον ποὺσ' νοΐ οὐσ “τὸ αν 

"άρου, κὰ ὁ καύϑα ρο "τὸ 

ν᾿ ἀεηῦ τοὶ ὠὰ ἰκκλέψασ 

ὑβικύλισιρῖ '»ς τοσυντον, 

ἕως οὗ ἤλϑε πρὸσ' ἐν δ)α. 

κατηγοροίγτοσ' δὲ “ν ν αὐ 

προσέταξον αὐτῷ! ὃ ὁζόδ', οὐ 
Φ} αὐτοῦ “τῶ δὸς κόλιατο ̓ 

νεοῇ ὁύειν. ἐσπειδὰ δὲ τοὶ ἐὰ 

ὅλῳ ὁζάδ, περιΐτῇ το “ὃν 
δὲ καύθαρος. ὃ δὲν ἐκ λα 

θόβδρος, αὐέρηκερ ἐκῴι - 

κεφαλὴσ ὡς ἀπὸ σιβέσων 

τὐσὸν. ὐκατίαξε πὶ ὡδ- 

Οἰκκυλίνσων. Ὁ “πλῆρισ' 

ὠά. Καντιτιμωρου μενὸς 

ὁ καύθουρος. πρῶτοσ γοῦν 

δ ἄτης ἀδγκησεμ αὐσὸν φι 

εν τὸ νουσία. Τ' ραγκω 

περὸς ἀξιοταιοπεροροῦν τ 
τότ δὲ ἐς ἐν “πήγοισον δι᾽ 

 τὐνβεδλεροφόρμτέω. 

Ω μελία σιηἠκώς. λὶγϑ δὲ 

πρὸς ἄμφω πὸ απριδια- Ἐξολιϑῆν “πῷῶσ' “δια μιξαιοὃς δευνεῖν ἐσεὶ ν τὸ πολῶσοι 5 8 ὀρνέων ἐμιπεσῖν 
“τα εἰς ὑοῦ, νήχεοϑο δε). δαβαύο) τὸ “περὶ ἡκάρε: ἥγαῷ βαπκῶρ λεγόμα. Πιδώλιον. ὃ αἱ 
δοῖ “ δεοίκνισι παίζων. Ναξιυρηὴς καύϑαρος; “σλοια ἰὦ: ὅτῶ λυγφάϑια, καύθαροι ὠνάξῳ γνόμϑμα ; 

72 νῦσῳ. "μιγιδουργϑσ ἢ αὐ! αισ' γεῦς, ἀπὸ κνἱδουνιρυτίω κόρων ρορ νὰ κερκύρας ΟΝ ἥζωνα ἀ ἀπὸ 

ὅ,κ. Εν ποραῖ, ̓ δ΄πειροιϑὺς, λιμὴ μ᾿  ἐχεερᾶς, πούντοις κλετοὺς, ὥσ' μὴ ὁκαωθάρε λιμίω, ὅτ αὶ 

λού μή ἀπρτινοσ' Ἑρωοά καυβάρξ: τ; φΨ'ῳ τὸ μεώϑια, Θτὰ ἀφροδγσιορ. ὅτι κύκλω τὸ λιμὴν σϑοὶ τ- 

Χωλ)οὺ ὧν. «δᾷσε φιο μὴ πεσέίῳ προσέλειν. μὲ δγαθραιοϑις κὦ Ἄν: Ῥατυδήα. ἀηρτείρᾳ) ἢ πρὸς ἐὁ- 

οὐπήβιν. «ον ἐν φρώματι χολὸν ἀσοίγο τὸν δελλφοφοντίω. δηιὰ ὁ πε] ωκοβμ! ὑπὸ “το παι γοίσον. 



Υ - 

Αοιςοφ ανους. “ 

ς Φ τον τὰ 6 ὦ Φ νἐτυδόχαιν. λυ , ὕω 
Κατωκάρα. κατωζερωσοτ. (σ' ὀμυτέωῤον ὅγε ὧν οσγδρησάτρῶ, ΠΣ τιν 
ἪΡ ε΄“! Τῆς κέφαλις “πέσείν Κα τῶκ οἱ ἐρα Ὕ ἰψας μιβχκολέσε το» »᾿ 

! καϊωκαρα. λέ τωι, τ 

κώσοὐφ ᾧ. Βουψιολήσε Αλλ ἄγι “αὐλασεχ λήρων. 

ταιοἀππατήσεται. οι βουκό Χρυδὺ χίλι μον “ατί τῶτον να λί ΩΥ͂, 

ἌΡΑ Ρ ϑέληίξον. ὡσ' ὁ, ὦ Διαικινήσει φανοϊσι υσίν ̓ 

τυ γνονρεννρ Τί “ποιᾶς Τί “ποι ἐἰριφρὶ παρα Αι ἱνᾷσ', 

“»ἶχοισ ποικίλας γραφὰς Τὰς π᾿ τῆρας πρὸς, τὸς λαύραισ: 
ζϑων. Αὐλλᾶγ πήγισεμε ἴσα. «σου Τὸρ ϑυξῥῶν ἀπ γ:: 
ποὸὶ ὺ περραίωελθύσκθοι : Κάτα ἡρομαίαν πτί Ργ ἐκποίνωμ' 
ΟΣ, ὀλὰφ κὦ το ἑαυτοῦ 

παιόΐοισ ἰμκτὰ μηδὲν ἐρε Ορϑῶς Χϑρει δεδν εἷς αὐλεσ' 

ϑίσοοι “δυκαύθαρον, παρα Α΄ πὸ μδρ κακικνοτίω κε βι ̓ ἀπέχομ. 

κελύετωι αὐτῷ. ἀμθεσισ' ̓ Α͂ πῶθ ἡμερινῶν συτίων ποόντωμ» 
“τῆσ' δὺ πολῆσ' ἐκ. εἶχον αὐά 

σπου σηκῶν δμέπρων ἀἰκα ἄνθρωπε δὰ ἐῆς ὅτυσ' ὀχίζων 

αλάκῃον τολὴν τοῦ τελύν Ἐνπερραεῖ ποροὶ “τος “πόρνος, 
τοίου. τοῦ το ὕ ὁ ἐφθημιμε Απὸ λθσοούκ σι χορν ες, 
ρίσ. εὐ δ αἱ σιυνήϑεισ' δψοσν Κὰ Ι ο΄, Δ ἣν 

ατιζο πάλι, “Τησ' γησ' ππόλληνς “ 
ταλιῖ. ἡ" ἐς ϑέσει ἡ ἑαμέϑα ᾿ ᾿ 

φ.. ἐκ "τῷ ᾧ πίλά ἰκορωμ!σ. Κἀπιφυτούσεισ' ἐΡΡΙΟΝΝ ανὼ 

Ὑαλίωρ. «δ χωλινῶν. Ὅωι Ι Καὶ ρον. ἐσόχεις, ὡς ἤν Τὶ πεσὼν 

δρδςὺ ἀσιν. πραίσι. μὴ ἐν Ενϑένδο πϑω, τουμουϑαμεί του 
θόις, τοῦτο γονὴ ππεώγρισιν οἱ ’ ᾽ 9εὲ " ε! 
ἵσαν ὃ, πὶ παρε ἘῸ- ἀέρος τρλον "ἼΌ λις " δῶρ 

εἰσ ἀἄξιρατον “Ῥόμον. --Διεὶ τὸν σὸν προκ τοι ὀφλάσεμε:- 

Καάκκιησ. κακ ίασ. ὁδῷ αὐ χόιμ εἷς δέσοικα κοὐκέτι σικό ων λέῳ 9 

χαῶον τίν ἀκαϑουρσίαν κἀκ. Ὁ μηχονο "ποι ὑνπρύσελᾳ τὸ νοῦν ὡσ' ἐμέ: 
(ων ἀλέγω. κοὶ μαλεσοι Ἃ 

δυσυσμον ἀν ρητοῦτημκα. Ηδη σας Εἰ ΤΙ ΄σνῦμα πεοὶ τὸν ὀμφαλόι: 

Παρὰ τεῖς πόρναισιυπορνϑον Κείμδφυ λοίξᾷς,λο ρτοώσω. ὃν κανϑὴ ρϑμ. 
γηυὴ ἡ ἐὦ «ἰιᾶσε. ἐμπορᾶον Απὸὲρ ἐὺς ὦμον “ΠΝ ϑεοῶν ἐμοὶ δοκον 
γἀρ ἵν. δγὰ ὡ καΐωφε 
εἰσ 5 ΞΡ ναυτῶν, ἐκέᾶνσε ΤῬ ελον οὗ “: ἐρυ. Οὐ [μὸ ρὐξᾳσ: οὐσυγχούσεισ ἡ ἡ) ἀποίω μρυσ' γὼ σχυΡ 

»ῦ ἱόπρον. Ἐρπυδλον. ἀδοσ' αὔϑουσ' σοί μι ἡ Χρ᾿ ὅμοιον: μάλιςο δὲ “πιρὰ τοῖς ὕδωσι ναλλῴ 

Καὶ μὰ ὙΠ ἀθγλείς. ν ἐπιξαύ κὺρ ὦ Θ; αὔξησιν. .δεὰ κὰ ἡτελέως ἀφανιοϑῆνει! πίω ὀσμίω. Ηπίλια 

ἡ λίον. «ον γνὺς ἐκ ψοιμί 8 ξβ ἀϑηναίων ἐς προφάσεως συκοζφανημιψτων. κ᾿ ἡ ζεμιέ ὄντων πὼς “λει Δ 

Ἀεγόντων, ὅτι 2οσ ἰῶ δπιαπετῶν. ῶ ὅ,τ το ὃ ὃ καιδῆρος, ἵπεσεμ ἁυλΤὴν ὃ ὀσμὴν. "ιωμῳδεῖ ὃ δ λίους ὡς 

ὄὐρυ πρακῖ ὅς ὄντος. οἡ ἑτοῖμος πρὸς “δῥαηρπρτειν. Οἰμὶ ὑσ' δέδοινωα. πρὸς τοὺς οὑτῷῷ ϑείῥῳ μῷ 
χαινοποιούσ'. 

Βρύσελα Ἰοῳ 



Ειρόνηο 

Καὶ δὰ καβορῶτὴμ οἰκίαν τί ποῦ δησ: 
᾿ς Τίς υδλὺςϑυ ̓ ραμσινοὐκ αὐοιξ ἐγή; 

᾿: ρ΄ Πόϑεν βροτοῦ τ ἡλὴν ̓βαλώ ναξλρακλει 

᾿ Τουτὴ τῇ ει πὸ κακό τ Τρ σοί αὐϑωροσ: ' 
Ἐρ Θ μιαρὲ οὗ πολμοηρὶκαῤαλχνντεσύ. 

Καὶ μιαρὲ καὺ πο μεμα! αρυνοὼ μιαρώτατε: 

Πὸῶ;: δῶν αμηλθες ὥμιαρῶμμιαρώτοιτε: 

ἥ Τίσοιτότ ̓ἐσλ Τίνοκἱ οὐκέρεῖς, Τριμιαρωτανρς 

Ἐρ' Ἐρ᾿Ποδα»»σ' ηὃ ὁ γϑύοσ ἀφραζεμοι. ὙΤριμιαρώποτος: 

ὲ ΒΡ Πα τὴ ἡ ρδέσοντίς: ὅξην: Τρ μοὶ, μιοιρωτοδ᾽ » 

ἐριόυτοι με "τὴν γν ἐσει᾽ ΩΝ εἰφρθαρεῖ, 

Ε, μὴ κα τιρές μοι τόψμ μι, τὐπὸτ ἐςσοι 

Τρ' Ὑρυ ρῦον: "ἀθ μογῶυσιοἐμυσελυργὸς δι ΤΩ 

Ουσυκοῷ αἰντης. δὲ ἐραρηὶς πραγμαίσωρ» 

ἘΡῊ κεῖσ δὲ κατὰ Τῇ. ΤΡ. τὰ κρία τον Ὑὶ φέρων» 

Ἐρ- ̓Θλειλακοίων »πώς ἡλθεφιὠρλίχρων Ὑριρᾷς» 

ΩΣ ἡκἴτ ναί Ὶ σοιϑοκὥμια ρώ Ἴοι “τος. 

ἵϑιμεινυκοίλεσὸν μομτὸν 4 “Ἐρ ἢ. [μι ἡ. 

ὁ ὐδ μέλλας ἐπ ὺσ ἀν᾽ θεῶν. 

Φρξδο εἰ σιν ἐθὲσ ἐξῳκισμεν ο, 

ΤΡ' ποῖ εῦτἘρ' ἰδοῦγίοΤ ριἀλλαν  Ἐρ. πόρρωποῖνυ 

Υ̓ ποῤὑπὸν εἰτελνως Ῥὺ ρεινοῦ ηὖν κύήαρον. 

ΤΡ Πῶς οὖν σὺδᾷ τὸν ταῦϑο κατελείζϑης μιδρ ὁσ' 

Ἐρ- Τὰ Λοιπσρε τηριῦ ϑσικϑυάρι αἱ τοὶ “ΑΝ θεώμ. 

Χυῖὶ ἢ) αινιαὲ σαι! ραν ἀμφορίδιαι 

ΤΡῈ ΠΑΝ δ. οἱδεοὶ νος ὅμοκ αι. 

: 

Πρόσεχε “ὃν ῥθιῦ. του τίσ ὦ 
ληθῆ λέζω. ἐπεὶ τοὶ πρῶτο 

δ,ασύρᾳν δοκοὶ τὸν βελε- 

ροφόντιν, πρὸὺσ' δὲ ἐν ἐν . 

τῷῪῷ διά πῳ εδδοοι “ φ5 

4: Πώ δροτοῦ : ἱκορωτι 

νὴ Αϑισιν ἀμοιβαίαι ς 
ἐκμβείων σε. ἐπὶ Ὧρ) σίλ 

λει οἰεορανίσ. Πόβον βρο 

τὸν Με: αὐπὺτο οὔιϑησις αὐ 

ϑ ϑρώπον ὀσελ ἡλυθορ. " ὀσμὴ 

᾿ φωνὴ ἌΛφΗΓ ικῶσ μὰ 

τοὺσ' ἀπ κούσιὸ ὃ δὲ ἑρμῆς 

ἴθι χοιῖντοι λέων, ἡδὰ τρυ9 

“πὶ: σροςπεέπελ αὐκόγοσ τῳ 

οὐρανι. Ἵ: ρν κῦδον ἀϑμιϑ 

νϑδῦσ. κ ὀδμὴ ὄνομα βυπίϊοσ, 

“τῷ μὰ τίὼ τρύγ)ὰ πύπρὶν 

στον ἁρμόζον πωρ σ᾽ «ὁ 

δὲ ἀθμονδιδ', ἀπὸ δίμι ου οἷτ' 

τικῆσ'. Δεῖιος ἐδύκου ὃ 

οἱ χοργὸ “ μάλισοι οἱ δὲ 

2, ἀπρὰ παοσειίων ἀασιΐ. 

ζιδι, Τακρία. ὁτικαῖ. 

1ὰ συτολίω ἐλεγν ου ἡ μον. 

Μ᾿ ἐκ τούσει τὸ κρία: .ὡσ'. 

πρὸσλίχρον δὲ ὃν ὑρμιῶ 

τοῦ του » λέγ Αφλακρὶ 

ων: ἀν 3 κρεῶν σι ει “δ 

ὄνομα ἀκ Αδειλέ ἘῸ ἐσσί. 

ῥμήκ ἃ ͵δοὺ δ᾿ δ) ἃ τοὶ ἐρία: 

Τλι 

φφὼν εἐπιθυμηήὰ ἀπὸ 1οῦ. 

γλίχρϑοιι. κλίχφωνασ δὲ 

, τοὺς ἀπυλχξῖς ἐἰώϑοῖσι λέγφ 

" 
δὐϑὺς ἐλεῶ αὐτὸν. 

ουλιλφίω τι ἀτοχίων: γλὶ χρο ἰλιϑερῶσ. νιῶ δὲ ε ἐπυπινε: Ως οὐκ τέ νεκί σοι ϑοίκῦ ὅτι φι 

λοτμως ἐἰσ' σὸν οὐρανδιραϑέξίω. ἰγεὶ ἰκ: ὁ μῆκοσ σημαίνων υῦτο Φισιν. προιφϑεημα δὲ ἴδ, ψ 

μαῖα φρονοιῶτοσ. τοῦδ μελάσ. μίϊῳ φικησοιψ γαλιδηυμᾶσ. 

οὐραμᾷ αὐτῶν ἀκούτων. 
ἴδν ἤϊς. "λλϑναζων Φιον ὡς ἐν 

Κυή « ΡοΡ. κνή « ἰρους καλοῦσι, ἠδ σίδβ Ὡ σφηκίωι ἰκαϊα βάσει. με 

Ἵαφοομιῦσ δὲ Κ κοιλιίέτα ον υ μυγεώτοιτρν ὄπετο οὐρανοῦ. ὃ δὲ λόγο ἐσ τὰ ὶ Ἰλαζία διαπένερυ 
Φα μέγ! “τό οὐρανοῦ» Χυξβιδια. τσὴ ταῦ τῶ γλοΐου χάριν καὶ ἐπιδεκσύρων ταῦτα φησιν. ἀμιπ 

Φορᾶσ δὲ, τὰ ὲ μὲ στρα. 



Α͂ ΠΡΦΈΡΊΟν 

ἰνῶσαν αὐτοί. ὁφρον δίεδω πρό ΕρῈ λληισιν ὀργιϑὲρ τρετ' ̓ψταῦβα "δὴ 

κεν 5. διόφιδον οἰ ϑεοικα. ᾿ ̓ ἼΆΡΝ ἐρβῶς ἢ ΣΡ κασῴκισου 

Ἰρκισαιν τὸν πόλεμον. ἣν τῶν 

Αἶνῳ κί σαν το. αὐτὴ τονλπονκί Υ μας μῶτὰ Ἶ δόντις δρᾷ τὰ ἐτελν ὡς ὁντὶ βὄλετρριο 

σον καὶ αὐεχωρησο. "ὧδ Αὐυ τοι δι ανῳκι σον θ ὁ, Πῶσ' ον “Του Τώ- 
, ! 

αὐ μὴ ποιρθον αὐγῖσ πὰ δυ ἵναμὴ βλέριεν μια λομϑμου ὑμᾶς ΕΤ!- 
Α τῶ. 

ἀὐνὶ ̓ ΕΝ δ . Μηδὲ αὐτιδολούντων μηδὲν αὐέϑαιν οαύτος 
ἀ πιντων αὐῳϊάτω. ὅσον δ. 

μαὸν ἰῶ. Τοῦ Δένι χὶν Τρ: Τοῦδ' ἐἰνεχὴμᾶν ταῦτ ἔδρασαν ὀπσέμοι. 

μᾶς: σἴνοῦ ἐριν καϑήμιῶν Ὲ Οτγπολεμᾶν ᾿ ἐκ ἐ ἐκείνων πολλάκι δε ΚΟ Ρ βΡ 
“νσοιύτην ὑρθν ὀργίν. Σ πορδαῖρ ηρι οὖν τωρικ εἰ μδρ οἱ λαϊκωνεκοῖ 

ἕκόμων πολλάκις. μ ϑεῶμ 
᾿ τῶν λακεόω μονῶν. ὅτι Υ σερδάλοι τὸ μικρυν ἡ [λεηϑ, αὔντοι δή: 

, πολλαῖς λακεσμιμοριοι Νω» ὧν σίωννυυο ΤΠ εκὶων στ σεὶ δέ ηνο 

βελόμενοι ὀρήνίω ἦλθον δ᾿ Ε, δὲ ΟΉΙ πράξων τ γοιϑον αι κων! καὶ, 

ἐκίδέξαϑε: 
λ 

Σ᾿ πον δὼς σριο τον 2 ϑεῶρ. κά ν οὶ λάκωνεσ' εἰράνην φίρι, 

αρυϊανϑυόντον τἀρξολ Ἑλέγετᾶν ὑμής δθὺν, ἐξαπωτωώμφα: 
ρήνίω ἀά. Οἱ λαίω τ Νέ τὴν ἀϑηνᾶνο ν᾽ δου χὐ πεῖσον. 
μι κοί. ὀς Φιλοπιλέμωνὃν Η ξουσικαϑυεὴ ἂν ἔχου ἐδ τὶν ππύλον. 

ἊΨ Ὁ λαίιωνικῶν ο. τίω δῇ 
ὙΠᾺ ἐπρϑσιε μεν αι ΟΥ̓ χαρακτὴρ ἡ ἡμεεδοιπτὸσ ρἡ ματῶνο 

πων ἐμνέϑε. Ναὶ τὼ σιὼ. ὧν ὅνεκ ̓ οὐκ δ᾽ εὐποτεῖ ρνον᾽ ἔπ, ὦ 
δι 
οὕτω τεὺσ διοσπκούρουσ ὦ ΤῸ ΩΝ "στρ ὑψιῶ" Τ ρεἐλλὰ γρῖ ΥΣ οἵ χε τοῦ» 
Λακεδλωμόνιοι σιοὺσ ἐλε, Ε ὀηόλεμο τὰ (ζαλ' Ψ ἐ ) ’ 

208" «οὖσ ἀθκνοϊοιθεοὺσ' δάμα ᾿' 9 τὴν ; ἮΝ αὐηρ " ὦ Ψ 

φὰ νὴ τ) σεφόνίων Τρ. ιοποῖ “ ἐρ.: εἰρρυ τὴ ηδκεί τω. “κἄπειθ᾽ ὁρά, 

Ν φάπηικιων. ὁλακεσοωμᾷ ὅσους αὔωϑέν ἐπιφόρησενῆν λι ἰϑῶν, 

ἡἰαρ με ρομεῖν αὐ μαχῳ ἵναμὴ λάβητε μηδϑῳηρτ οὐ χήν; ΤΡ εἰ πί μοὶ» 
κρατηϊσυισιγ, φὐθέωσ' λέγον 

Ηὰμε δὲ δὴ τί 6) ἂμ πκρασκύναζετι» σιμὰ τοὺς θεοὺς. φῦ δῶσιν 

σιν δ ἀϑηψαῖοι δέκασ. ὀ δκ 

ϑηναιοι (νμκήσουσιν, φὔϑέωσ αὐτεφοίγξοντοι λακε διε μόνοι. κοὶ ἃ ἔλθωσι μι πτὸὶ τίω ἡῆ|αν ἀρϑνίω 

ζυτοιῶῦτε; ὁ λακελωμόνιοι, λέγουσιν ἀϑημνο! ο! εἴβα πο τῇ σειὴμᾶσ βούλοντωι. ἵνα ποισεμᾶρ εὐ δὼν 

ρ'νίω ἐπειδὲ νικῶ (ϑι. σκῶ 1] οδὲ δ: ὑπεράζφανον ξβ 8 ἀϑηναΐων. Αῇ μων μον) οὕ τωσ' ἵλεγον 4 

πελίζοντεσ κοὺ οὐνβρίζον τεσ σποὺσ ἀϑεγάίουσ'. " πρὸς δ ιλαΐοιῃ νικὸν ὑπομξον. 
ΝᾺ δα οὐ χὶ πειτέον. ἱγείώ μόνον αὐηρὺσ' τίω στὸ τριον δμόσοι. ἀλλιπαίρων τοὺς ἀϑημιίουσ γῦ ΠΑ 

ρων. ὡσ' οἱ ἀθηνᾷ μόμῃ λβήσαιντο. "ὠλὰ κοὺ δΎ!. ' 

Ην ἵχωιϑρ. τίω “πίον. τόν» δὰ υὺς λμζφϑέντοισ᾽ ἐν σφακίερίᾳ τριακοσίους κ κοὺ διὰ δε ἐπιτείλάᾳ 
μαι ὁ-πῷ ἀϑηνοίίοι ἱκαπέσησοιν ο πύλρ. ὅτι λεζφϑόσισ' αὐτῆσ' "περὶ ὀρήνυς πρώγι. λαοιδωμόμηον ᾿ 

πρὸ; ἀϑηνι ουσ' ἐπρέσβόνον. Ἐπεφόρησεν. "ἐπεσώρθυσεμ. 

δὐἰρεῦλε 



Γ΄. , 
Ει ρήν"» 

ἐρδυιἀλοπλή! ἐνιϑγφϑυεὶ ἐν ἑασέρασ 

ΕΥ̓ περφυὰ "ὃ μεγεϑοσ εἰσανύγικα: 
Ὕρυ.Τί δὴ “σοοτοῦ ΤΗ τήθυ είς χρἼσί Τοῦ. 

ἘρΤρίβειν ἐνοὺ γῇ τὰς τῤλεις βουλδύετοαι 
Αἰλλ ει μικρὰ δὴν ἐξιένου τνῶ μὴν ἐμὴν 

Μέλλε: ϑηρυρέ, γοῦν ἐνδὸν ὙΤρυνὰμοιδιείλοισσι 

Φέρ᾿ αὐτὸν εἰςποδρώυκω Υ̓ ὡσπερ θύμον, 

Κάυ οὸς ϑυείας φθέπμα πολεμισιρὶ σις επτ 
Πο. ἰωβρόποί. Θροποὶ βροτοὶ πολυτλήμονες' 

ἡ ραύτικα μοί λοι “ποὺς τὐοἴθουσ ἀλγήσωτν 

τρυ ναξά ἌΘΛΩΝ τῆς θυείαδ' ποῦ σλατουσ, 

σον: χοικον κσὰ Ὃν λέ μ΄ (Δ “τὸν ") ἀλε μμμιαῬ 4. 

Αὲ οὗ “τοσ' ἐξ ἐκδνος ὃν κοὰ Φγομϑῳ: 

ὁδοιν δα: ὁπουλαυρεμοφιὐκαι τοὶ τοῖν σέκε Δο!: 

Πόὼ πρασίο δ Ῥι σθλιαν κρὸ “ππέν Τοῦκι! σ. 

Καὶ πολλοδεκαίκι ςὠσ' ἀτρλέξιϑυτήμε ρον» 

Τρ Τουτὶ (δὲ αὐόρες δὲν ἡμῖν πράγμά: “πῶ 

ο Τὸ Ὡ ἐκκίκον τοῦτ' ἐς πῆς λακωνικίρ 

ΠΡῤ:ὡ μέπερα μέλοι ὡς ἐσιπριψεϑ' αὐνῃικαι. 

ο Απαξάποντα κα τῶμεμυῆω μϑα. 

Τρ' ̓Βαδα)βαβανώξι ὡς μεροίλα "δὰ δριμία 

Τοῖσι με γσιρ ἐνέβαλε τὸ κλοιύμμο( τοί» 

δ ὡσικελία νοὶ σύδ' ὡς οἱ πτολλυσοιι- 

ἐ ῳ 
Φεραυτὸν ἀπορῶ νοῦν δέδν 
β πῖον ἀπρβιβυκόταω ἡ) 

καιθοίρυ ἁυλτῆς σκηρῖοἹαῦ 

"τοῦ λέγων. Θυδανϑνεία αν 

γϑορ ἐσ ὃ ἐμόαλλοντε ἥί 

νὰ ἀρτύματα Θίβομῶν δχ 

λομόμ. Θυέασ. απο 

ἐπέὶν σείλεαιηγοσ ϑνείαι ς ὧν 

“ιν. ἰὼ βροτοὶ. 'κορωνὶσ 

ἑτέρα. ὑσέρωμ ὀσιόντων ὑη» 

κριτῶν. οἱ ἣ βίχοι ὅμοιον Ἱῆς 

προφθασοισιέγ, δι ὦ ἐκ θέ 

σει Ῥολαεὶ ἴοι "Ἵῆς ἑξβεὶ ὅμοιοι 

δύο. ὑν Ὅρὶ "πλ4 κορυνὶς 

ἐξιόντων ὁ νναρκθιτῶμ, ὃ “' 

Ἄεμος ἐβέρλυται ϑέλυν Ζ) 

ὅαι μιν οτίρ. «σεϑυλὴ ) αὖ 
πν, ἐκ τυροῦ Δ σκορόδου 

κοὺ μύλυτοσ' κοὲ πράσων. 

ἸΤὰσ γνάθους ἀλγήσετε . “τορι 

ἐδ μῦρον «ἰπβονείᾳ ἢ ρυεν 

ὃν μνῇ ων ἐϑιοντεσ. ἢ ἢε 

σπεὶ “πολέμου γέρα ἀργῷ 

πῶ ὲ δυκαξήρια. αὐτὶ "τ εἰ 

»πεὶν λιμωοντε. δα 

νῦσ. ταῦτα δια σεμε, 

γος ὧν πόλεμον, μέζονας 

τίω ὑσαύνοιαν ἔλομπα τὴσ' 

πείρας τῆς διὰ γὴσ ὀγκως, 

ὙὝαλαύρινυς Ἶ ἡ πομονετικὺς 

ἱμαβτερικὸσοντῇ μά Χι- Ρ ρασμοι “λις λακυμικη ἅμα δὲ προῖσυν᾿ : ἰμβαύ ὧν ταῦτα ἰφισιν . 

Ὁ δὲν ἐῥμῶν πρῶ ηείται πρὸς πίω ἐπωρυμίαν Φιδὶ Ρ Ὁ ἐν τῇ λαϊωωνιιι πρασιῶν. ὁτιὴ μῶς τόκακξ 

»οὑτου αὐ βιοιξομέν. Ω μέγαιψα: σκόροδχἐμῥαῦ ων τοιῦ τοί νιν. " Τὴ μεχιριϊησκοοριδοφὰ 

Ροσ. σύμμανοι δὲ λακεσωμονίορ μέγα ρεισ' «(Δ ὅτι στε σοι ἃ “τῦ πρλ “μο πρόφασισ, δαῦτοὺς δοκξ 

ἡμγοψέναιμελρῖοιν ἼΣ ποράκιον ὁ σωυϑομηνό κατοξῃ ἐἰσ' πίω περιϊιλίες χΑριμ: ὅρτε μάτελι ἀϑβων 

ἐπ "κῶν ἐπιξαϊνᾳν τοὺς ἐβιυγα ρθο. ὀκ τως οὗ ἐσ Υ̓ κἰλειεῥάμον τὸ τοῖσ' ἀϑηνοίοιδ "»ὐσ' “ύπων ἐ ς- 

οϑροὺσ' ποιρφσουγᾷ, ἐκ 5 ρλιμε σιυζ θομένες τὶ “ἥλιον. ἅμα δὲ ταῦ» λίτων δ πύλιμοσ, δρε δροδα 

βαυε ἐς τί ϑυδαδόϑον Χ} Ν ῥίξῃσ, οἰκείως ἐσαχθηοῖ). ΟῚ ἡ παξάπα Ἂ « κἰξίαμγμν Ἵ οὐϑμα:Βαξ αὶ 

βαξαιάξ, δα ἐπλιαφεὶς αὐτοῦ "φῦ φ΄. δίον ἡ ) ἀπᾶν χωσπὸ "ΜᾺ ξδούνοιαν ἔμπε πἀκλαύμεία: 

Ἰκλαύμαία. οὐ σκδρϑδω. πῶς ἡ ἐϑϑισι σκὀροδα, δέϊιρνα ὑπεῖσι δγὰ τιὼ δριμύτητα. Σικες 

ϑίω κοι ὧϑὰ το γίω κιγώλίω ἐδοςτύ χησοιν ψΠαν. 
λία. τυρὸν βάλλων, σικελίας μέμψεται “»λὺς .» ἐμὸν τυρὸς, μέρος αὶ χωύτησ' πολέμιον (ὦ ἀπ 



Αιρισοφ αν, οὐ δ. 

Διακνωρϑήσετοι διαφυαρή, ς ὅτα Ῥόλισ' τούλοιν ει δναεκνοα οϑηΐσιτωρ 
εν»λ ἘΝ. 

, ; δέτου!. δ βκύω Τὸν “Τῦ- φέξῥηχιω καὶ ᾧ μέλιπουτὴ ὃ τοί ικομ. Ἶ ὡ 
δμαροσι ἐπὶ Δὔγεον ΚΡ 8 
πὐῥῶι κναίον χὶ ἰ ἰδν κυρ ̓ ΤριΟυ τος, ιραυνῶ μέλιτι χλϑαν θατέρῳ. 
ὡσ΄, ἐνὸν τυρὸν βυφν τῇ Τεξωβολον τοῦ “Ἄρι: φείδῳ τοι κοῦ- 

κυνί σι: Φερίσιλέονλα γίζε βόα, “ποίέ κυλοιμὲ: Κυισήμεκαλ᾽ 1 δ λοι σέ) πρῷ 
πθῷ χῦισ' ἀϑεναίοις. ὅσῶ δ 

μέλι τιμι ὦπε ρον σπορύδον Ε οἴζος ἀρ γὃσιούτυσί ΚΔ, κὺρ δωλος, (κρὼ 
᾿ 

δυο ον τοσυῦγον ἀμεΐ σόοι μὺς"Κυ οἰμμοιμιοιτοίλαις ὠδέασοττοιος 

νυν ,δὲ ΤΟ πυργοῦσοι Μών σκορόδων ἐ ἐνέραλες εἰσηὸμ κόμδωλον; 

ἣν ὡπαῶν δὲ τοῦτο μέλιτος Πό. Οἱισεῖς ἀλεηρίβανου Τίχων Κυοοϊλλ᾿ μέλω 
ἐσ' τίῳ ϑυόαν ἰ ἐμβοίλλᾷ 

Ὑεξόβολον. πολυτήμετο. ὦυκ ὕξην ἡ "μἱμιἐχβὲσ εἰσῳίι ἰ σ' μιϑα᾽ 

οὕτω κα λέγουσι τὶ πετρυ Τ᾽ ιουκοῦν παρἀϑηνους μοποιϑ ρέξειτα χ'" 
βόλου πωλέμϑμον. ὅ:2 5 Κν. Ἔλρ»ε γευ ν᾽ -ὀδὲ μή γεκλαύσομου: 

"πὸ Πικοῦ. αὐγὴ τὸ » Τρ. ̓Αγιδὴ Ὥ 4 δρῶ κϑρ ὦ πὸνηραθρωπια, 

δῆμοι θὰ πρόνοιαν ποῖ “το ᾿ 

ἐπικοῦ. Οὑτοσὶ καὶ ἱόψ- Κυν “Ορῶτε τὸν ιν δίιω ον ἡμῖν ὠσμέρισι 

ὅνλυς. παρεπιγραφήδμα ἘΝ περ δὲ γο γετὸν ὠλεξίβανον φέρωρ, 
ὅὲ᾽ τὴν ἐπῶν δσοσιν αὐτῷ Τότῳταρείξα τὸς πύλειρκαϑέ δος: 

σὸν ἰεόνδυλο Αλοβίβα 

γον. ὁμϑὺ γλιαίως πιιρὰ ὸ Α λλ ὦ δγογυσὶ ̓αἰηρλουροὶ μη ᾿λθοιῷέ ῥὼν» 

“οὺσ' ἄλασ' τρίβον. «οἱ δὲ ψι Γοδυνοκυ εὐ ἤδημΡ οΟυφέρειοΚυ"η λέγανε 

λῶν πωρὰ δὶ ἀλθϑ καὶ δὴ Α “πύλω Ἃ ̓ ἀϑηναίοισ ά ἐλυδι δανοσ δρᾷς, 
δυξ (δὲ ἀπιημῖν ιἀλετρὶ 

:- ὄβυ ῥσοπτώλεν δε ύκευ κεἰ “πίρὸ ἐ λλοίδοιο 
ἐανὸσ δὲ ἀσιανὸν. (λέγυταν ὴ 
ὸ ἁλόρῳ «ὡς ὦ ἐππιηράμι Τῴυ- ἐν ̓ὠδεατοινοιηέτν! ἀθηνοι αι πρὶ ὧμ 
μαπι"ν) τοῦτ δγκάρανον Α͂ “πῦλωλ ̓ἐκεννοσικῴμδε. Ἅ“ντ! τῇ πέλει 
“λοβιξα κι ἀλεξισαμν Ηπρὶρ πετὸν μιν Πω κὸν κἡ ἡ μὴν ἐγχερω» 

ἴω ρὸς στα ρακαλλι μώχω. 

Χϑὲσ ὀσῳκ σμεϑοι. συμβαίνει πυρὶ τοσ' νεωεὶ ἀσρκιομένοι μ᾿ ϑυπορέιν ποίντων μὰ αὐα“ 

γρκαίων. Ονκ. δῷ πὰ ρἀϑηνμους. πείλιμ λελμότωσ σεμνολοῶ! τουδὶ ἀϑηναίουσ' ὡσαύτολβϑ 

νας "οὰ πηδοῦν. ἐκ Τὸ θδρίσικεὐϑεω ππρεραὺτοῦ, πα ΩΣ “πεύλωι ὀσονίει ϑέν των: δὶς πρόνοια δῆ γε 

ως ὀσοικνσμ ἔγων: Α᾽ "νϑιρύσια. “πὸ κοριδικῶσ. ἢ Το πρὸς πὶ “ἥϑουσον συμφοραὺ μ4- 

ὧν αὐτοῦ, Αλλῦ δ όνισ᾽. ὡς οπκ εἰῳ ϑῳ ὔχυτου τῆσ «Ἴικῖς: ̓'κὸ κυρὶῳ μὰ εὐ τῷ! μάξῳ, δ ᾽ 

κόλὴ ὀρινι ἀγοῤϑίων. Τολονα ὃ ἀπλωλ ὅτε τι Σ δυοχερὶς μέδλομόν λέγεν, θαϑουμθνοηρ προ 

"τοι ὁσειν» ὡς μὴ Αἰϑυρεμονούῦες, [᾽ βυρσυππόλισ' τοῦτο δγὰ τὸν ταν κατα ὡσ' εὐντιὸν "ΤΩ πολέμϑ 

τὺ ωσ' αὐτὴν σαρέλρμται δὸν πθλεμον. Εῦ "γὼ Ἃ ἕσσοινα, οὕντωσ' πάω ϑεόγ. τὸς δὲ γμιορζικιισ', αὖ 

πὸσ', ἵνα μὰ ὁμωνύμω στ ΤΩ δ ὔλεται ὅτι 9 ἀϑηνρύνοον ἀθεὸς, ̓  δ ἑξῆσ, ἐπα ποιῦν ἀπόλωλς 

ἰμϑμοσ. ὅπϑ πρὸ το ἀπολέσει “μῶν "πὸ πραῃματα ἀστώλυτο. Η πρίνγι ὃν μινωτόν. αὐπὶ 

“Τῷ πρὶν ἡμῖν σὸν πόλεμον ἐπεγῶρμθ. . ὧσ' τιον δὲ αὐτὸν “τῷ πολέμου ἐπιγόρθ ν δαβαλλᾷ, 

Α᾽ γύσνις. ' 



ΕἾ, οὔμη» 

οἰδνκκοιυἔσερονδῶ τα λακεδοΐ μογορ με πότ: 
ἂν ὕσοισ τ) Κυντοίυτ' ὦ δέασο!᾽ .Π6 ἑκέγιωγα χὰ» 

β τοῦ “μέρες, “τί πεισυμειθακον εγὼ μέψαισ: 

' Αλὲ εἴτις ὑμῶμ ἐμσιαμ σϑροώκῳ τυγχάνει 

3 Μέμυν μϑος, με ἐστρ ξαθθαικαλὸν. 
ἱ Αἰπϑεροφῦμο σοῦ μετηον πὰ τῶ πτοδε: 

Κυδι μοι τοῦ λασιθί μοι κάτ οἱ μοιμοίλα: 

ποτὶ ὅπιμῶμ οὐ κοί Φερες, Κυιἐπόλωλε ν᾽ 

᾿ς Καὶ τοῖς λάκεδοώρ μον οι σε κακὸς αὶ ἐλεξιζανος: 
πορώσῶ “σαρ μοῦ. ̓Τρυν στο σὶθ ρα ροΐκης χυ θα; 

Ι ΙΧ σαι τίς ὑτύροις οὐ ΤΌ, εἰπῶ σώλεσαμ. 

Τρ' Εὖ γ "ὅγε, ποιήσειν τς ὠδοσικόρων. 

Ϊ σῶς αὐ δ ,όοντο; ϑαρρᾶτώ βροτοὶ ̓ 

ΠοιΑ͂ τέφυρετοὺσιεδηλαιων ΩΝ Σ πόλι μ᾽" 

ἐγὼ δὲ δοΐ δω!ς ἐσίων ποιυσομαι 

ΤΡ Νὺ τοῦτῆ κὄμικο τὸ δοΐνχῃ δὸσ' μέλοι: 

ὀλφό μϑρμὸσ τρτ Ἵ ῥδυτῆομεσημ θέαν. 

Ω: σὺ μαι νὰ τίρπομαν, ρῶν λοήρομιοι οἱ 

Νώῶ γν ἡμῶν ὦ 'ψόρε ἀλλήνες καλόμε 

Αἰ πωλα γέϊσι »πραγμούγων τ καὶ μαχον, 

ἐξολκύσον τὴν πίσιρ εἰρήνηνφίλην,, 

Π ρὶν ἕτερον αὐοίδῳ Καὶ κωλύσσι τινα 

Αλλ᾽ ὥ πωργοὶ κἀ μηρροιιὼ τύκτορεσ. 

Καὶ δεμι τουρεοὶ κοὐ μιίφι κοι “οὗ ξένοι 

Καὶ νησϑῶ Τοί' ἀνε [τῶ πάν τις λεῷ. 

») " ᾿ς τ, Αἰνυσασ τί, ἀπελϑὼν δίιυδοι ̓  
μὸσ, ἐπι νῇ νηλϑε. "οἱ δγο 

τίω ἐ ἐρώτησιν αὐγῳ" ἊΣ 

φέρφὁ ὸ πύλεμος. Α ν᾽ σοὺς 
“- Ἔα τ ηΤδι ὅγε 

πραξω" τοὺ φέρων μκ4σ'. 
“ψ! “πεισῦμι μὴ 'πίαξα “ευθεῖν 

μύδλομϑν. ἰῷ ποὶρ κινδὺ 
μω καϑεσήίκα μόν. Υ̓ στέ 
μορραῖμ. οἱ οὐ κα νδευυοισ' 7 
νόμϑμοι, ἐπικαλοῦ “οὐ 

“»υς "»ς σαίμονασ' “τοὺς οὗ 

στύμκοθ ῥά. τεύς, τὲ κορῦ 

ξαρτοισ' δ. τέρμ ἐκ ἄτην. κέ 
ἣσ' δὶ διαβόνν (ὦ ὁ ζύειν 
θοὸν αἴ προν, οὗ οὐθηῦ ταῦτ ὁ ὧρ 
γ«7 ον δυίλϑθθε ῥδιῶτο. 

Μ ἐμνν: τὸ μυσήρια, τοῦ 

καξέρου. δοκοῦσι αὶ οἱ με 

αλϑροι τοῦτο δε κυμοῖ τε ἕξ 
νην, ̓κοὺ ἐκ δεινῶν σώύφεοϑς Ε 

οι ἐκ λειμύμῳν. Αἰποφρες 

Φλναι. Σ ἡ μέισ' δ)αφραφῆ 

μι! ύγομδν. αἰπὶ το κλὰ 
οϑῆμα; “τοῦ μιυτὶ ὄνος σὸν ϑυδ᾿ 

δυκα. Καὶ αἱ »ἷς λακεστω 
μονίοισιν. ὁ βρασίδασ' ὃς ἰδ 

Ἅιικ εὐκέ μον ϑρατηγδο οὺ 

αὐϑίσοιγο τῆσ' ἐρίνις. ε;χε- 

λδύτησε δὲ οἰβράκᾳν 

Εἰς τοὶ πὶ θράίωις χρεία. κοὲ ἔ 

πος ἐς συμμιαιλίαν πεμι 

φιὸσ ὁβρασίδασ ἐσ' ϑρει 

κίω μαπὰ ὧν αὐτὸν γεόνομ κλέωμι πιλέσίᾳ. Χ ρει. εν ἡἀμφιπολᾷ γουν τῆς θρ θράκες Μόνο 

, μα χρίσοιντες ὅκλεων τδι ὃ ὁ βρασίδες, ἀλλήλουσ' αὐξιλον. Διοσίόρυ: ουτοι τ ρα "»"ὃς λαμ εσ 

μορίοις ἐτιμῶμν». δεὺ μι αὐτῶν μέμνιντααι Ε᾽»,»δὲ δυϊδυκἀριὼμὲ ἐγὼ ἀλετριβαμον ἐσιὼν ππιὺ 
σύμιαι. τὸ διεώτιϑοσ' μίλος. δώτις σα πράπησ' πε ρσῶν ξασιλίως. δῖοι μιισοισ' κατα χινα χεὐνὸν 

““0λε μῶν. ὑλλενιζᾳν δὲ βουλόμϑρος ὅπ. Οὐδομῦυ δι τίρπημι κοὺ χρίρομοιο Ὁ ἰβα ρβάρισε. ἔδει 

τς ἐκ ἐπέν Ἴρω ἅμα δὶ οὗτος πε πρὸσ Ἂ ὁμοιομ αταληκῖον δ οὐκ. ὄρνται δὲ ὁ λρήρομαι. αὐ 
Γ, νι ον αὐὴρ “θὲς ὃν, προύφηρππεισεῳ αὐγῦ Ἂ σα μδνό (δρὸν: Δίασοι δὲ ὃ γιοῦ το "ΚῊΣ 

μόσ' κοὺ ΕΝ ἀπήγῳ οἱ δὰ πη ρνὸ ζ» σκείφασ, 



Ω πευνέ λα γεσ'. λεληθότων' 

Καὶ κακώρν Φοινιἰ κὧν. διον 

ον νὐῤο 

Αἴ μας. τὸσ πυράμαςἐργ οὗ γα [χε ἄμα: λαβοι Ἐε "ἢ μιδλλοὺ Σ 'α, 

λδάπνκ πρνμιδεθα δ μμν πού σοι τοῦ «ςν οἰησιϑοῦ ὅδ, δ᾽ 
“δωνορυῆφν. Αγ δ δά Νιώλ ἐμὶ ας " ἔρον αὐ. 

ο᾿ Ὦ 
Π 

μονοσ «φαοὶ ὸ ὅτι δειπνὰ Χοιδίρο πᾶς χὼ "ρει προθύμως ϑϑὺ “τῆς σΩ ΤῊ θέας . ᾿ 
σειν’ τεσ’ μϑὴ ὶ ἐπεῤῥόφροιυ ᾧ παν λληνεσ, βοηθήσω μδμ στ ρ'σώπητε, 

ῥγαιϑοῦ δαίμονοσ. ἀππολ" Τ' κα ἐξτων εἰπῶ δλ γῆν τόσ σὰ κακῶμ Φοινεκι κῶν. 
λάή εαϑραι δὲ μιλλοντεσ', 

ἐπιρμ δὸς σαπῆροσ'. ὡσεὶ Η μέρα Ὁ ἐξε λαιεν ἢ ηδῷ μ σὺ λ
α μα λοσ' 

ἔλεγ. "ὦ ὃ «τεϊσοιε ἡ πίτ Ρ δ πέδὶ ἡμῖν ἐἰτιχιϑ γᾶν φραζεκάρλιτεκνιᾷ 

νειν ὅδ) ἡμῖν ἀγαιιοῦ δεῖς ὧν ΡΨ θύσων ἐπειπεῖν ἂν δοκώμοι τήμερον 

μοί ιπεκα, ἀντι ὥν: ν μὸ “ ναῦσί εἰς ὧν αὐελικύσσων 
χὐρφὔιϑεσνς δ) τολ' ἀμοξοῦ Πρὶν μοχλόϊς οι μη χουν σὶρ εἰς Φ 

οἱ ὁ οἴλρι; ἐδβοχαιοὺὶ τέρα 

μεβοι καϊαληίοῖικοι λϑ ἡ Τ' ρ' ̓Ουσιωπήσεϑ' διχῶς Μὴ  σπῤι χαρεῖ; ᾧ πράγματ, 

ἐἴκϑεσις ταύτης κώλων ὁ Τὸ πἔλεμ ̓ἐκζωσυοίσετ' δοϑεμ κὲ κραήστεν, 
μων βογαῖζ ζ ὧν ταὶ αν ᾿ ΧοΙΑ λλἀπκουσοιμτεν Ῥιούρυ λαλρορδῳ κηρυγμαγε μεθα ἀκατέλακσοι Ἂ »έ 

"ἴλα τίλθυον. ω ̓ ἐφθημι Οὀυδδὴ κ]ν ελόντος ὑκήνοτ ἡ ἡμερῶμ “γιῶν. 

μυρὶσ ἰαμβικὸν. ὑφ᾽ εὐ Του. ξυλαδέϑ᾽ ὁ ἐκεῖνον ἣν κέρβερον τ ) δεδγηῖ εϑύ» 

σιυήθς ὅνο δ) ταλεῖ. Μὲ πωφλάζωνρικεκραγῶν ὠνπὸ ἡν!κ ̓ῳϑαίδιη Ἃ 
ὀξδμόνοιαν αὐηοὶσ περιά Ἑμωποδῶν κα “μὴν γβύητοι τὴν ϑεὸν μὴ ϑελκυσῥων 
Γε ὁμοφρονῆσοι “πούνπουσ' Χοιύυ τινοὸ νι ἐσηροιτὰμ ὅσης ἐξαυρήσυτοι. 

τοὺσ' ἀδλημασ αξιὼν. ἣν ὦ 'σαξὲ ἐσχΐ ράς ἐλθυτοὶσ ἐμεὲς ον"! οὔ» 

μἡ μωτονῆιν! ἐλὸ τῆκκῶ Τρ ἐξολέτέμ ὦ φῴρες ὀμὴ τῇς δοὺς αϑήσυτον 
᾿ὐ δυὸ χροιῶσ, λόπει ἕο] αιμωνβ πούνχοοταυ τὴ σεωτοεροίξει Ῥἷν ρδϑ!ν» 

δὲ ὁ ἱσυχοίσυμϑρ, α αὐτὶ 15. Χοιν κυκαπω: "ἡ πατείτω πίν τον τὰ ραυητω: 
πολεμηϊιῶν. φοιρηνεις »» Ουν αὐ χαί ΓΙ ἡμέ; τῆμερ "πούυσον μεθ᾽ αὖ: 
λλαιμ σ'πολεμηίω 

ἔκζω πυρήσετε. αϑονλε πεολὴ ΤΡ Τί ῥκακόνυχὸ πώρᾳ τῶ ̓γνδρεν,μιηδουμεν 
πρδεῆϑῆ: 

"πόλεμον ἠδιίιοιτε σβεσμς Π ράγμα κα λιςον δαφθά, ρτεδιοὶ τα χθ ματα 

νον. ἐκξζωσπὺ ρῆσοωι δὲ ἱμνθί ΧΟΑ γλέγωγου δι μευ Τέζάν βούλο μὶ ὐλλῦ φῆ δομῆσ', 
ὡς ὍΣ τ κ ἐκ μικροῦ πυρὸς 

Φυσῶντοις, μα γκἰλίω φλῦγα κινῆσον. Οὐ ὴὶ ἣν ἱχνπασ' ἅκεν. οὐγόνεφασι πλεμικὸν ἄν Ρ̓ κήρυ 

γμα. ἀλλθρίωννεὸν. ἐκστον παρακολουθοῦντος δ, τὴν “πόλιν δυλδν Εὐλαέθίϑε. γυῦ πρὸ ὀφιαλ 
μῶν ἔχυτέφεσι. χρὺ Αδήεϑε τὸν κλέωνκ: μὰ ὁ ἐμπησὼν τῇ ὀρίνῃ ρόαι. Μὲ παφλάζων δὰ 

υ το ραχῶδες “τῶ κλίω νῦσ. ἐχεύσοοτο ω παφλαζᾳν. Ἐνϑοϊσνμ. τουπέσιρ ὅχε ἵζν «ὦ ὁ πανί κι 

συν ἡμῖν. Μὰ ἑλιενσοι ὅτι περιὸν. τῷ μδηκῶῇ ἐἥνκοι. ἐρκᾷ ὰ ἀπεῶν ὅτι ἐμυποσϊὸν ΠΩΣ ὡς τέ 

σβελίωνσαι. ἰοῦ: “ἐοῦ- ἡδολϑμων ἫΝ ΧΩ δὲὺ τῆν ιαττῶ του ὡσ Ῥυλεβὺν τὸν λέπψμτος. Οὐφαμα 

πίζον"οὐ κατα πίω ε ἐμίω Φιησι πουριρεσιν Ἢ ὄρχησις, γίνεται. «ἀλληδῃ δὰ τίω ἀλευνὴ ἡδυνίῳ αὐ 

Ὑμάτω χορϑι4μου τα μέλε. Εν ἣν 

Τὴν θεών ποσῶν ἐμ γέσην διῶιλα μπελωτέτην: ῇ 



Ε, οὔμῃ. 

᾿ δυκέμοῦ κιμόν το οὺτὼ τωσκίλι 5 ρϑύωτον. Ἐν μϑδδν τουτί μ᾽ ἰασυρ. ἐ᾽ 

ΤΡ "Μήτινοὼγιὼιγέτ' τ πᾶν ὑπούυδρθυ ̓̓ δμοσ. λῆμα νολων νφὰ. 

: ἐσορχοον 
Χο, ͵ ἰδ δα πύποου μΊ Τρφϑειποοῦ εἰδὶ ὀδυπώ. ἐπράπαη. ερμιδνον Γ υ- 

ἕν ἐϑὸ οὺμ του πὶ αὶ ἔασου ὑλικυσνιειιρὼ μηκέτι» ρμε ὀκλιμιαιπαυ ῆστειν 

Τ ρ Τὐτονῶνα μηκέτ ̓ἀλλομηδὲρ ὁ ρλυσιϑ [72 (ὐσσεμὰ Ἀνπῶν. ἐμιϊδελυρό 
τισυγχορῶ φισιτοῦτο ἡΖ ᾿ 

Χοιδυκανόρλοσοί με ̓ὄπερώφελήσοιε μδρπῆσε: μῦν. ὅφτεμετὰ το ὑτο, μιν 
Τρ' ἂλι ὁρᾶτ ̓ὀπωπύποουϑϑε' Χοτερδιμληὀνόγα ἐμύτι «φοχλ δβαϑοιίμον. 

Τὸ σκέλος οὶ ιψαντεσ ̓ δαλγὸ αϑιὰ δξὸν Ρ ἐπρόα, ἡ μιυτα φορά αηὶ 

Τρ σι ἡσῶμι τοῦτον ὑμὴριὥς τιμὴ λυ 
χεῖμ ἔχ Ἦ νων" ἰρομτες δ αίρ 

ι γ τα ΕΠ ὄγίρας ἐκδὺς, 
ΧοιΑλλὸὶ ὦ τ ̓ἀρισερόν πιμς ἀναγκαίως λον ὁδωκφορλ ϑ νὰ ἰφειν. 

ἤδμαι ) κρὸ εἰτιϑαοησὸ πέτρρδα "ρὸ τελῶ» Ες “ποινηγυρᾷσ ϑεωρέρ, “μ᾽ 

Μᾶλλον μηῤγῆρας ἐκδώς ἐκφυγὼν τὴν ορασί ὄχι πεοϑεθεωρὸσ ἐ ἐς ποὺς ππενν 
γύρᾳς κατοϑνωρίανεαιγ 

Ἱ' “Μυκέτοϊῳ ψιω!γε χαύρετόὐα ἰσεπωσιφώ: μυϑαι αὐηὴτονπαΐξερ. κω 

τς Αδλὴ ̓ ὅτκνλαβῳ μδιυκὦ τὴν, ταμικαυτα γι ἰρυτι» ρὸν διξκαίλουν, πειὸ {πὶ 

Καὶ βοσῖ τεικοὺ πλᾶτι ἥλιου Διμοσίων ἐκπεμ 
Η δωλ᾽ ἐξέγοκετόθ᾽ ἱ μῖρ “πο μους σιιυθυσεμτοι χιρὰ 

“ ᾿ “- ᾿ ᾿ μα ν θὰ 
Βλόνεμδρ εἰνηκενεἰγοίκαιθάνδιειμ. Κοῆα οἰγάνιπεάδένῖν φᾷν 

Εσ' “σωὠνηγυ βρεῖς ἍΔΙ ΓΑ, ὁ χολίμᾶς δὲ ιαλαι. εὗ 
Ἐστ αϑοκοήαβι ζ6 »- ᾿, καλοῦνταιλάταγσ, εἰν 

Ρ ἐπτὸν ἐμβάλλονπισηῤ 
Συδαρίζαν" οὐ ἐρύκεκ ραγνύαιν μα ἀὐβένσομάδον δὲν 

Φο, ἐδόκκουρ ὑπὸ ἐδ « γα 

φὼν ἐρᾶσϑοιι. Αἰλλωσικότ 

ταβοσ' “παΐγνιον ἂν ἄνδα 
ϑίω μοὶ σ᾽ σοιτιν. Ἢ 'αθδοσ' 

ιὦ μακρὰπεπηγμομα «τῇ δ» τηρὶ ἐσὲ ραν πώγωαὐφλα μου μϑῥιιὸς ὰ ζυπου ἔχεδὲ σλάςηασ 
ὅν ,ὅ4ι ρτελϑῥασ ΓΕ κρατῆρασ δυοὺ ὑποκάτω Τὰ “λας ὡν κα ὑπὸ δὼ ἐ ανδριὰς ἰὥχαλ 

κοῦσ κύχενσω ϑμθ΄. χτοντο ἣν ἐν τοι ἡσσυμιποσίοισ. νὴ “πᾶσ᾽ Ἵν» πτμϑόντον αὐ σοι ων φια 

Ἵμτσειν ἀκρώ τὸν, κα μνκύθεν ἐστί ἔμαθον ἐπεμπεν ὅλον “σὸν ομὴνπίμαλαι σοεχένα ὁ εἰσ πίω πλά- 

σιή αἷμα ἀμ ϑϑεσο, [1  ρυνδμίλκα, τῖλϑν »δἰρρούσι θρτεωιυιφαλίμ πονανέριαης ὁ ὑπὸ ὑσὺρ 

εκ ἐρυμάϑμου. καὶ “πϑ: "σι ΟΣ χϑὺ 6 μόρ χα “τῶ ἀινου,ονέκα. “οὶ Ἰδειῦτι φΦιλῶται ὑπὸ δῴιε ἐρω 

αὐβισιθ) αἡ, Πὰἃ ἄν ἐλέγετο δὲ ὁ ὁ ανόρ "ἀσονταὶ ῥὑσω φημανισ. 

Ξ ψβαρι δέ γυῖα μὰ τί συβαυρ δ. πρυφίώ- φαδγορὴ τουδὶ συβαυρίτοισ' πολυτελέσι , χρϑαθο ΐκα 

“ἰζοσιῖσιν οὗν" ἀντὶ το γρνῷαν.» παρὰ τὰ συβαρια ἐπιφθέμλατα ἀπῷ ὦ ἐδὲ παρ ἐπιχώρμω. 

᾿ 

-- 
- 

Ἐπεὶ) 



Α͂ θιςοφ οὕους- 

Εἰ γέρμοι Ἄύοιτον κὺρωνὶδ ΧΟ, Εδὲ μοιδιονγῆδιξιν ταῦ ταν τὴ νη μέρανηρτὶο, 
κοὺ ὄϑϑεσισ χοροῦ αὐ νολα Πολλὲ  Σ ἦνεδῷ "ἀν 

φιὰν σἴχων κοὺ ἰκύλων «“, 

ὅδ πρῶτος προχάκθλ ῃ ράγμαιποίφιαλ δα δα σ' ἂσ' ἔλαραφορμι ων. 
τεράμεβος ΧΡ λικπικ. ' Κοὐκέτ' ἀγα ὑροιρενκαρὴν δριμιὼ δὴ δ σκκολομ: 

δε ἐφϑεμιμερίσ: ὁβίης ' υδηυς Ῥότους τυδτρυ σις ληρδνὼν περίδηρ δ] Ζ- 
παμων!σ' τετράμετ οι 

ἱκατοϊλαναγροει ποιωνων Αγ. εὑ πῶ λὸμ } αὔμ Ἴδοι δ: Καληρλὺνεωτερον: οἱ. 

κὸὸ ρντικῶμ ον δ 1 .-ᾧ ν' ". Παλλαγντοοηροεγ μείων. Καὶ δε κανδμχκόνον οἰ 

οἱ ἑξῆς δϑοῦμοιο [ πρῶ, Π ὡλλύμεθοησὼ κατατι οι ἀμλεϑαπτλωμωμδῳ οὶ9 
᾿ 4 ᾽ » 1 . 

τρυὸ σ΄ δὲν ΟΝ πρρυὴζ΄. Ἐσλύκ ειονυκακλυκείζξ μὡδορά στρ οἰασί δεστι 
ππμωνιϊὸν δῤένομον. ώ . Ρ ει ᾿ 

φΑϑιΔ δ᾽ κδισν δά δ ΑΆ ὀμτημολη σοὶ χρθρου μεϑορππυιοῦν Τίσ᾽ γέ». 
"“ ὔ Ι Ἃ Ψ ’ - 

μεῥον βογαϊκον. ὁ΄τελθυ ΦΙΣ ζυσονῷ ἡηδ λοι λγόνν 

ποῖοι ππερίων νιὺν βιῤῥν ῥάλετ᾽ ̓ λκϑάτι ἡμῆιπύχ ΣΟ 

θμονύφ ὃ κορωνίσ: 'Στιδά ν 
' 

δαςὰσ ἐλάλεν ἐἰδέωσειεὰ Τρφ Φερεδιέκα γί
οδο πεῖ γὺς λίϑσν ἀφέλξοιϑῳ." ΧΟ. 

δὰ πὰ ἰχα μων ἀχσέϊοα, Ερ᾿Ω μια ρὲ πρὶν πολμηρὶ: τί ποιῶν δ)ανοξ. 

λουν. ὅπερ (εὖ ποιραν ὑπο Τρ' Ουδὸ πονηρὸν: εὐλλ᾽ ὁπ πρὸ κα. 2λι κων: 

γαγεες ηδς πολεμοῦσιψ, Ἔ ο, ΑἸ πόλώ λοὺς ὦκα σύ ψι τε οὐκῶνην μλάχι. 
ὑπερθριᾶς τὰ λαιπωρέμες 

χριμαια οιτεῖν. ειράφασὴν ᾿ ἐκενκ ᾧ 
ὁ πεὶ οἱ ϑρατιῶτον γεμαμικ τοῦσιλέγιταιδὲ ὀφορμῖων, νι σοι γαυμα «χίαισε' λακέλωμερίουσ, 

δφατηγήσοις: «λιτὸς δὲ οὔτος εὐ ϑράτιω τκθ΄. κι ὃ ἂς ἴλα λει, αὐτὴ το ἃς ὑπέμένε Φορμίων. 

Καὶ πολὐνεώτέρον ἐπειδὰ ρων ὁ λορι 'ς,λύγᾷ ὅτι πολυγε ὠσερον ἕλκοντα Ῥόαν ϑεάσεμιεαὐτὴποῦ.. 

"πούζοντα. Καὶ πρὸ ἡιιαιὴν χβόνομοι ε' γα ὀρ ἐτωπυλιμοῦμτες. “πολλίωνφεσι λέν ̓ περιώνα, 

ἐδ ἐσ’ ῥὀλύκφον ἐἰσιόνιχεσ' (Ἀσιιναιγϑἀϑμον χρὴ “πολιν βιόγτισὲ ἐκ “τοῦ λυκθίου. "δι άπσρμτες ὀρτίω 
“πθλιν: ζ λύμφον δι γυμνάσιον ἀϑήνασιν, ὅπου πρὸ “τὸ πολέ μουΐδυίιουμ γιμψάζεοϑε οϑειφὸ ρεδὰ ας 

τίσῖν: υσύσημα κατα ἐκοπὴμ αὐομοιομερὲς ἰαμξθων κε ἐπιτῷτίλᾳ “σαι ράγραφοσ: 

Ω μι Ῥετολμερ( ὃ ἑρμίσ'ε ἐλθὼν καὶ ᾿ καταλαβωμ τιιϑὀρίωνιν ἐσ’ έιϑεν αὐαασω βδῥιν κοὰ ὑσὶ υ12 

"Ἰῶ χελεπαίνων λέγ τί τοῦ τὸ τολμᾶς. Κα »λεκων.τὴν ῥῆσιν ΣΥΝ ἔχετον τ φασὶ πρεϑεσοκί ΓΝ 

»- πριν νάῖσι, πυνϑοινο δίων δὲ πολλάς ις αὐτοῦ τινῶν τ μίδλᾷ εὶς; «λεγι πηίῳτοι ἀγα ϑούϑεα: 

ὅδι δέτινα αὐόρα. σύριον (δὶ νῆσον τού της ὑπϑϊον δικῶν προδοθείσησ', βυτοικ ἐσοιμποιεῖς τίν 

στ μιον ᾿κριωπολδρὰς ἰλσος γπξ οὖν “Τῦ ἰειλλικῶντοσ, ὡνησοιόϑου κῶν ̓αὐπσιρέας, δαιίυοοὶ κρατ. 

εἰὐτῷ ὁ “μα ἀπικόψννὴ Ὁ πθι τ ὀνικορὼ ἀσῤτεινοὶ ἰλϑρον τὴν κοπίδα κόψαι τίώχβρα αὐτὰ οὐκι λλισ. 

: κῶμτος κοὶ ὀπεϊν: ἐσήανῖ" τῷ χε, τίραν οὐ , προσδλσεις πόλιν. ̓ Οὐϊκοῦν ἰὼ λάχο. πα “0. 

νι ρμίώ. ἐπειδὰ ὃ ὅταν πολλοὺσ' κατεδγίεαζον οὶ οἱ ἀθίω οἷοι ἀγεϑοι μῶν, οὐκὸς μίαν ὁμέραν “πὰμ 

έν ἐζφονθύορην ἀλλ᾽ ἕκατοσ ἐκληροῦτο καθημε βὰν. τῷκλιρωνεύτι ϑείνατοσ' ἔ ἐπήφ ἘΔΡΟ ραν «Ὁ Ὄ 

ον ὅς μέάνοσ ὀχελδύτοι. ἄρι γροὴ ὅτι μεπιμελοῦντο. κ) ον Λονγυδ ἔσωφορ. ἐπεὶ οὖν 6; υἰυλέροι ἐρ 

Ἰ ταθ "»ὕ λίγα. 
ἐμῶν 

ὙΌΣ 



Ε΄ 

᾿ 

᾿ 
, 

Εἰ ρἴνην 

Ν ν) Ι ΝΥΝ 
ἕρμα ων Κ͵Ἄπρῳ 7ριησεὶν οἰδ' ργί. 

β Ἐρ: Αηρλωλας. ἐξόλωλασ' Τρ' ἰστινῇμέραν 

ΕΡῈ Ἐφούτίκα μάλ᾽ 4 Τριάλλ᾽ οὐδὲν ἀμπολιῃ καάσω 

ὧυτ' ἄλφι τ οὐ λύτο ῥόν, ὡσόώπολ οὐ μὔννος' 
᾿ 

ρ Καὶ μὴν ἐπυτέβι αὐγετρικάτα τῷ, Ῥόπῷ 
ᾧυκὐνϑό μημ ἀγαθὸν τοσοῦ τομι ̓ λαβὼν ὸ 

; ἑρΑςρ ̓οἰϑοϑοίψαι γον ὅγι ̓πρϑέφ δξωτιῦσ αν 

Ταύτιν αὐορύθων δρεθῇ; Τριμῦν ἀράμε 
αἰ σαο αὐ γκηγὶ αὶ ᾿εἰτρϑαν δι: Ἐρ' Δ [Θ᾽ σιν 

Τριξξλοιδί δ) δν μοινι διαν εἰσον γέϊς. δραχμὰς 
διξι ΥἹῈ μυνιδναλμεπρὶν , τεθνηκέναμ 

ἐρ' (ζῶ κε ῥαιυγο ρδν τοι ὝὟΤΡ' μἤ, πρὸς πβϑιῶρ. 

Ἡμῶν κα τείσσησ αὐ τιξολωώσεδέασοτοι» 

Ἐριόυκ αὔσιωπέσοωμι: ὝΤρναλπροι δῇ κρεῶμο 
Α} ̓ὡπροθύμων σοιφύρων ἀφικόμεν» 

ἐριΑλνι με λέν πὸλὸ δὲ ἐμός λδιιυβησομιαι . 

Εἰ μὴ τηρορήσω ἠχῦ τοι καὶ λαικησομασα! 

Τρ' Μὲμιῶ κα κήσης' λιασθιμρσ' ὡρ “μίηονο-.. 

ξνσέμον τί πορατ ᾿αϑόῖρε: ὁφατέκ ποώληγ μένον 
Ωπένηρόν; ιὴσιω πῷ τεῖδὲ μή͵ λακήσῳτῃ» 

ΧοΜηδακμῶς ὧν παρ ἐἰρμιῖημαδαμιῷεομιν, μηδουμῶς 

ἕρμᾶ, ΓῚ ὦν ὡριεοιίφισι, 

παγτωσ ἀποϑειν λιν, 

ροϑῆναι πρότερόν; μεδιξίοοι 

γουλικλᾷι ροιὲ γμοῖ δοκοῦ 

σὶν ον οὔ. θεν οὶ τὸν πρῶτ 

“ον κληρούμθμον, ς ἑρκιῶ 

φιὼ ἰκαιλῶν δε. Εἰμαὐλε 

μέσως ὄνεπερϑυσοίμην' ἐμὲ 

“πολὰ δὲ φορτίον, ἜΣ ΦΧ 

σρὰ πλατεῖασ με ρδυσιὴ "σὺ 

να ποιὸ τος ἐρδουφ. μὁ δὲ σ᾽ Ρ» ̓ 

μα ἐμπελανι(ς ἀπολου» 

ῥϑρος, ὡσ θρηκοτος αὐτοῦ 

ὅτι ϑφάτενψ, ὰ ἀππνδεμιῶσ', 

οὐδε γφασιν ὑμασεέμαν ὡς δ, 

Ἐμέμσον ὡσὲ ἐφν ἀσαθϑᾳ 

μῶν " ογ ἼΝοιάρθ,. "λοι 

«τωσὶ κὐπαρ. ὁ πύνοια 

ὥ πε νὧσ «πλουμόνθ’ « 

ϑραἸνομάνοι δὲ τυρὸν "δ 

ἄλφιτα ἑαυγῖς ιοῦμτο, 

Ἐπιτιτρυγαῖγ. τοῦτο ἐὰν 

ὅψμι “ποτὲ μϑβιυλυ. "- 

φανίᾳ πὶ "ἥσντωι. πρσὶ Ἢ “ν᾿ 
“-ι δ ἐματορα ΦῈ κανῷ 

ΡΑμ ἐιϑόμεν “πίώλιρ ἐνγαῖρα, 

“τῇ ἀφ φοτιτιεχφήσοιτο, ὡσοῦ 

νὰ Ὀροδχελόῳ τὴν ὀργὴν αὖ 
ταΐια πουπραν, γωβ "ποΐσ 

ῥυγ: ὃν πεν. "θη πρϑδῷ γε φοϊνιιλ ταθρἰιανηρό τισι. Εἰλοιοίδν ον. ὁν.01| τοῖσ' μνου μϑμοισ ἰδ 

ἀϑοσ, χριοίσχον ἐν ὑβανὰ γκυσ Σζοῦκ φαυνοβρόντωι ποντοῦ ὲ μῆς φισιὶν ἐπιβουμμθ' ὠὀνόγα. 

διὰ δὲ παῦτοφο φκαάτοιλα βῆν,γρυδ ανα,πσῶντοισ' πρίων. Ναΐπρθ. Τ κ ρεῶνιήλωτοσ χάσ 

εἰν τον ἡ μαιδειξμβ. τουδὶ ϑεᾶσ' ἡ ἥω ̓ ϑρουσ' ὑπλύμμανς Α᾽ μαλϑωυθησομομ.εἰ μκατε πωαν 

“τοὶ πὶ προ Π μόρα ὃ ὅτως ὑμῖ ̓ ἢ δι«6ἄλῳ. “ρῶς γοῷ ᾧ σοιφῶς Δ ἀκριβως ἐαντι δὲσ δ ξαγκασ' 

λΐβεσιν ἐκ! σρίτο ἴδ τετο Ρ μστωχὴ λακήσομεθ" “δὴ ἀμαλλμοίτομ ωναλὴτα ἀφο οὐήσομιαμν παν 

ῥαταῥητίον οὖν ἀκ Τῶν  ἄξόμάρῳ ἀβνγονκόμου; σείλο ἀμαλδιύασ' αὐτὴ ς ἢ ὁμαλίσασ. 

Ἑ; πίμμοι τοὶ τοι αὖ τευδιδν καλῷ τωιέ τε ρόφροζραον ἐσὶ σίχον οι μώλων Ἰζὃ "ὧν ΝΥ πρῶ! Δυο ἦν ἐν ᾿ τὴ 

ϑροφῖζα Ῥο οἴ οὶ τέράμεξοι ἀκατώλικ τοι τὺ Ρ πιαιωνικ ὀνδγαα ΤῸ δνἑμαι ποι; ληκ της ὁ κ' 'παιω 

νυκὺς ὦ τετραμε. προσ άκα τὠλικηρσ ὁσϑδο ἐδ: ΔΑ. ̓ φισυυτέρασ' σφοφνς, Ὅβίθιοι τῷ! πρώτῳ. 

πὸσ' “γα, παδωνηκαδ' Ρ ρνομιαυ πὸ τοῦσ ἀποϑέσεσι ἡγάγραφι ὁσ' εἰ σαὶ δ τῷ Ὁ πελθυταῖῳ ἰκόλῳ, τ 

δια ταρλα ον «ὦ ἘΣ ὁ δγ πολι κυ νενϑυκύγαμ, ̓  Αϑβὲνευβ χῴντόκωλου. ἡ δὲ ΚΡ ἰλθυ. 

Ωπνφνῷ ἐ πῃ μοχθονὶ πετιμια δευρὶ, ὡς νῇῇ σιωπῶσιεδεον αὐτοαύγὺς, οὐ κομρῷ λαλᾶρ' 

Ξ. ἃ 



Εἶπ κέλαδι σμέψον. πὰ 

ὁμιαρικόρι ἔμπαχέτοι χεθιερ 

"ἐπιρνὸν Ἑ ἐρεψα Τοῦγμὰ 

δ 

ἀριουφανόνρ: ἘΞ 

ἕιτικυλαοιὀϑμον. 
ἐδιουν ὐνν ΥΕὶ ' 

Χοιροίδεομ οἰάϑο τοῦ Ρ ἐμο
ῦγὲ καχιδοδκῶφο «Δ Ἔ 

53 
.: 

Τϑρμφαῦ λονγομὶ ἰζωνξυ πῷδεγφῤαραγματιν 8 Φαῦλον κὴ δὑ χελὲσ' νομί 

ζων τρλοιθιδίουτυ χξϊνὲν Τρ (ὀυκάκούεισ δἷαϑω πυνουσί᾽ ὡ ὅναξ δι αὐοτον τ ᾿ 
4" 

τὠμηλέτοι τίωερ" Χο. Μόν ὍΔ ἤ ἰκοντῦρ Ἴς αὐ 7| ἀρ νν. ἡ νυ γὼ ἊΞ 
᾿ “ ὑπαλίγοζοηος Γοῦτ' χὰ ΔῈ πα λ Ο. 

ργεφῆσ ρηιθῆσ' πείλιν Δ λλὰ χέοιο ̓ὡωιλαρ Ὡ υὐχυν. : ᾿" 

ετομοήσιο. «ἐφ᾽ ὁἰσὶμιᾶσ' Θρωπύτατε Κλ μειλο. ' ἀν 5 ̓ 

ῥεννητύρη τὐο τ Δωρότα Τεδουρμεόνων εὐ νην ἐν) ἌΣ Β 
Μ. Ὁ, 

σῶς ἐρωνόδυται. ἐπεὶ δεῖς Ει τελδαμ εν βνλύ ϑνὺφλέφει δτὴνόφρδς, ἐ Ἶ 

λόᾳ γωλεσκώηετοῖοὰ Καῤσεθυσίοωσὶν ! ε μὲ - μ ν ἡγν' Ἀ ὡ ὦ 

"πολλοῖς  γαλδδρὴμῶς μ᾽.) γσιηρύσοδοις τάμε, ἡδδέννν τἀν κε. ὅτί ι πᾷ ιοσὴρ οὐ ἀόρκᾷ Λωσι ΝΣ ΟἿΣ οἱ ὧν Ὦ 

αν ίο αι ᾧ ὩΣτΩ ἀμ Φ ΘΝ ἀνλον, «ων. οἷ 
Αδρ δέδαλ ιοδ μησολᾷν “ Ἴ- ἘΑρυρ ὐ δαὶ εἶες "ἢ ἐ) 95 

ΣΣ Ἢ; δ ὍΝ ἐσέ σε ἱνὸ τι μῶσι μα λλοὶ ἡ ἡπροπῆν: ὃ ὡ , Υ νοι 
ων ον [ . εἰ 

σε. σύσηιμαι ἐπερονκατὰι ἕο ̓Κλεήζαι Ρ» ΟΣ "μᾶλλον ἐνπροηῦυν 5 

θικοπὴναϑομίοιομις εἰσ. εἰς Τρ" Καῤσοιῷ ρζσω “ὭὮ ̓πράγμαϑειν ὃ δασὺ μύγαν" 5 νι 

μι ὦ ΠΣ το πτν ὁ το οϑεῖς ἀπῶσιν ἐπιθουλθοετον. ὑσοι 
τλ ΕΝ 

Ἑλίηοῖ δὐδηρ πτίμὑ πω ἐρ. ἴθι δὰ κασεν π΄. ἴσως ΥΣ αὐσείστα ς ἐμὰν - ἦν 
᾿ λ 

τ πα ἐποιζοτει βὸν "ων Τρ' Η ἜΣ σιλήμη χὸ παροὺ 9: ἥλιος, 

ποὺ’ δὐχασ, κα ται λιτοὶ σ. 

ρ. ἐποίκνσιν ἡ ἡμῶν ὦ Φιλαν 

ϑρωπότατι. Κλέσπαι ὸ 

ἡμῖμὲ χη βουλόύουσι πολυμήδαχφδνομ. 

Τασβαρόάς ο)67 προϑῇ σδοσγον τὸν ἑρλαδαο. 

νῷ ἐσὶν. αι ῥ ὑπόνοιαν. κν ἐρ: εἶνα 7| δυγὺν το τον. Το’ ὀτηνὰ τὸνόίας 

“ποξε οὖσ’ “Τῦ ἐρμῆ ἢ χρι .ὦ 

βῦντος. τος κ λουσίς' οὕ τωσ' γον 7 προμιρου μεϑεῖσε πιβίη σοι φαδν, ὅτι ἐφιλωσοὶ δ ἐπμνλῦμω 
Τῶν ἐσίμεεϑοὶ δῇ οῦ σῶρμεοι μάλλον ᾿ πρότερον τις σνελοποῖσπ οσίξομδμ. ἐνδίτφ'προρθαιψαιμιᾶλι 

λον Η προγῦ, ἐσ ̓αμζφοπέροισ' δ ρα λ εν, ὀτυρὺ πο ὅτε ρον ΧΙ ρυ ρι μῦν ἐππισὼ σουσι μβλλδριμι!α 

ἼΩ ἐτοι εἰσ’ χουδ δ ἀϑίωυτοίουσ' ὧσ' “Ἀλάκ λίγ ὑμτοῖς. Τ ὥσ ϑεδισ' ζπτασιν ἐπιβελόθυτοι αὐπὶ τον δι 

ἠπὶ τοῖς ϑεδὶς Θουλ δύετο- Η͂ ὲ σελίωη Χὺ ποινοῦρ,ϑσ' πῦγρλυγῴ διὰ τοσ᾽ ἐἰολά φολοὺ τὰσ ἀλασ 

; δροσημείαι σ᾽ τοὶσ κατὰ τὶ Ρ) πελοπορψησιακὸν Ῥβλεμὸμν γνοῤδέας. Το βαρβαροισι προνφμ,., 

δοικ ὅσι καὶ ὁ ̓ δαῤξαίροι, τούτους μάλι στ ι θα αν: ἕῬ ϑεῶν. νσυφῶσ' δὲ ὑπρβολῃ προσώπων, ε εἰσ' ἀπό. 

"" προσόγᾳ τουδ ἀἰι οὐον"τοισ΄. λελιμότως δὲ δείνειμυσι πεέλιψ. ὅτι ὑπὴξ ρ Ραῤῳν ἰβυ)πεμὶ 

ψλλίωας τῇ ἐγυῤάπιτ οα σούσει. ὃν 

αοϊπιοὴ" 



ἙτΠρῆρι. 
ΛεΕν 

Ἰ ᾿ 

Η μέ: ϑρυμὶν ϑιίο δὼ πού ποιοί δῷ, ; - Ὑούτοισι δὲ. ὡβάρξα - 

“ !" Ν “»2Σ΄Ί΄'Ὺ᾽,Χ Ἕ" ᾿ 

Οὐδα ροα ῥοιθύουσι ἀνασρυτ εἰκοχῶ σ᾽ γον ὑλιον κὸ πὴνσελίσ 
νἰωτιμῶσιρ .ὡσ᾽ ἡρόδοτοσ' 

Βούλοιντ' αὐ ὑμᾶς ποντοὺς ἐξολωλίγω,, ἱσορῶ - ὐφνῶσ δὲ τῷ - 

ἵνα τὲς τιλετοσ λαβοιεμαι “πὶ α ϑεῶμο. τς διν ἐσ ἁμόμοιαν αὐτου 

Ἑρτοῶτ' εἰ ῥα πόνοι δὰ “μερῶν παρικλίήϊ εν: ΥΩ πέος ἀψένν 
᾿ σί δ. 

ο΄ Καὶ γῦ κυκλουπο ρύπρωγον ὑφ᾽ οἱ ὑρματωλὶ ὁ([. ἼΩΝ δρῶν ἐδολεπὸνΣ 

ΤρΝαὶ μευ δέοι πρὸς ταῦτ ὦ φίλ ἑρμὴ 5 ξύγλαβε» φοΐσεις, ἀλλήλους δηαι θεῖ 

Η μἱ μ προϑὰ μως τέο δυκαῦξυμέ Ἀκυσον.. γάνἐπιφιϑιδὶ ὁ βωῤξῦοι 

Καὶ σοι τὸ μερτα ὁ μεῖσ' πον αϑήμοι ἄξορϑῳ. τὐντεΐλιον νὴ τὠωυσελίωίωι 
θεῶν μαῆλον “παντων σίρε 

Πάσας τι τοὺς αἴγλας τελετοὶσ ποὺς ῬΗ θεῶν, ΚΥΡΙΟΣ 
Μυςηρἰερ με δγιτϑλεὶ» οἱ δον αν πίω «φεσιν οὐδεελυ μά 

«! “ ε Ἷ ἡ 9». 

Ἄλλο τίσοι τό Λείσ' “πύποου μϑι  μκακῶμ, ἀράῤω ρον μρια ΝΗ 
“ Ϊ ) ἢ ς« «κ - λων ἐνενόμιο. ἡ ἡάριεμὶς 

Αδλε ϑικακῷ υσουσηῇ ἐρμντστομ σοῦλους αὐ ὠνμ μα "ἰὸς λα 

Χ᾽ τι ἐτιπῤλνέξοσ ἀλαϑε' πρῶ ΒΝ δέσοι «ὐτοὶ λάβονενιὰ μῶν ἀππολ 
Ι Ν ͵ 

Δῶρορ δέον μι πίω δ᾽ ἵναασέμ δῶν ἔχοι. Ἀν ϑμων κον δὴ ΘΈΡΆΝΩΝ 
εὐγῖς θυόντων. ἥϑατηρις 

πον ὁπιαντὴ τοτὰ θείαν, κῶν τοι -τοῦσ' τελττοις: Ταῦτ᾽ Δρα γπέλαι. σιιυτίθετοιιδ ἑρμῶσ καὶ 2 ἢ Ρ 
ονοῦτι δε ταῦτα ὃ μὰν ὑλιοσεῆψεϊιλε εξ ἡμφών. νὴ σελίδα “το κύκλου. ἐπειδὰν γτυλ σοιαῖ 

μι ἐρεῖ ῷ ὁ μέμφν ῤωντοι(κλᾷ.α ἀνε του ἡ ὃν Φυσει πνγὸ ὁ μϑρον ἐμλεηῖ ἐὸν ὦπε ππτώφωμ. 

Υφ᾽ αΦμαπωλίας, «οὕτως " γραφί μέμνηται ̓ "ρων αν. ἐγτῇ ἰδὶ υρλφρύνιλος τῇ ἢ σορῷ ἘΠ ““τἰδ 

ρασικδϑν, ιοὕτω τίθησι τὠυλέϑι γυδίονὸ εἶ ὦ πεὶ ἡρυπράμιαυρτίας.οὐσὶ τονάμ τοί νὸ μι, ὦπιν. ὑΦ᾽ ἽΡ 

μαπωλίας: εὐντὰτογφφδὺ μόμοι ἴῷ δὰ ρμαάτων αὐ. Αλλλυσ' φορὰ ἁρμάτων ὁνιοχείασ. Καίσο; πὰ 

ἐμεγοίλα. ἀχώσι “ ἡ μεϊυρών᾽ ὄντων τοῦτοζεσιρ. ἀλλ αὔξων τίωηρίοιν.τῇ ὃ ἀθινᾶ ὀῆγογτο διὰ πἴρτε 

᾿ ἀδοὺ .Ο΄Τέ ὸ ἥναως ἔπαὶ γὴσ πλιᾷ “Ἰϑαὐγῖσ. “σριφφηαιν ἀξομὴν πὸὶ ππιναϑύμψοιαι ὦ οὐ τῷ αϑημᾶ, ἑαυ 

ἐρήνησ' τύχο ῥϑν διὰ ΕΝ Ὁ. Πα σοισ᾽ τὲ τοὺς πελυτωούς. Ἰοὺ τοῦτο πρὸς τὰρἄδλασ' τιλετοὶς. “σαφές ρὸν 

δεὸντούτοις μᾶλλον, ὅτι οὐ " πϑιγγρομϑμωσ' ἐαρλδο θυσιῶν ἔρνίκε. Τὰς Ὅν θεώνυτο 7} δήμη 

7, ῶ κόρνάγολδμα, ὀμιύτι τοωύντωις φισὶρ ἀξομάμ. ̓ἀλλάσοί. ὥσπερ Ἷ τοὶ στα ναλίνειμαι" δ; αὐλφα 

ν ἑορτὴαθινεσινιονῇ. “λιθ δ} ἰϑεύίτσι σμκι τρροφοριῶνοσ πέτα εἰμι δίκα: ἴςι ) ἀπιμίμαμα ξρσελαν, 

του βοὺς συμβαύτων. Διϊαίλφ, ἀσώμια. τὰσγιπόλια Ἐρλ δ) υτὶ ἀσῶγια, τῷ σωνισν κ τῇ 

ἀφρογῇ; "Αἰ 2λαι τίσι πὐλάσ' τοῦτο φ»οὶν, ὁ νᾶ μδόξμιαταιορύνᾳ " "διἀξιωμὲ Ὁ ἀθημαλωᾷ ; 

ὡς δὰ τὺ ἀποκα μᾶν μόνον γύντωνι ὥλ ὦ ὀρύνασ. 2 μόνον ὃ αὐτοῖφεσι ἐὸν -ς ἐμῶν ἩΒΗΤΟΝῚ .αὐλὰ 

Ὁ “πὥσκχι αἱ ξνπόλᾳς Φλθρνησ τυ ιχέίνουσται. «διὰ δ χρλσιμθύᾳν ϑ δίῳ μὰ ̓αὐδρώπῶν. 

Ἅλιξι ἰκύκῳ «οὶ ἐπὶ ἀραοι μόνῳ σὺ ὁ ὑσιϑησομόμ. ἀλεξίκακθ, γα ̓ ἐραίελῆς “πορ αὐ ρ ̓ 
τρρΙ σ᾽ ἐτιμᾶτο. κοῦ ἀπρῆλῳ μα. ̓  ἡρακλιαάλεξι ἱμάκους τιμῶσι» Φιοὶν οὗν. δἰγῖγε ἀπ μεϑ κρϑᾳ οὔ» γέ "τ 

᾿ραμλθυυσυρδρὼς ἀὠλεξικεἰκοις. ἀλλά σαὶ "Δῶρον δου μι.τοῦτι ἤλειγραφε. .πονγ γοῦν ἀπὼρ 

δόρει ̓αὐϊρλφιαλ " χες δην. 
ἔπ 
“- ἐὰ 



δε Π δδομ 

ΟἹ μἰὡς ἐλεήμων. “ἴω ἐ- ἑ ροικ τέλεήμων ἐμ ὁ! ᾿ λευοίδωι.--- ἴχν 
“πεῖν Ἡ7ον φησι μελείμων. Υ̓ μέτις ἐῳΤώϑυϊρι ὲ 'νόρες' αὐ ὰ τοῦς ἄμα. 
γεισδα ἡ πίω Φιάλιρ “πὰ 

ὑπύμοιαν δὲ, αὐτή πολ πεὸν Ει σιόν τος ὡς τά ὑλεσο ηοὐσ' λίϑους ἀφεύλκοτω, 

φδιαύλεως ὦ ὀμὶἀὼ αέλεή Χο. Ταῦποι δ! οἱ σο μδν »σύδ᾽ ἡ μινωϑεῶ γσυφὠποεπή, 

Μυπ: ἀφλξλλάλυσλινϑο τὶ ἤκαγρβποιεν, ἐφεσῶς Φ ραάζεδαμι ου ῥπκώρ 
ὀρώπωμ ὦ αν θ᾽ λθ᾽ σισῖον. 
διὰ ΕΝ γεν οῖν φιάώλιμ. Τἄλλα δὲ δὴρήσει; ὑπουρῖδν ὀντοιη μᾶς Ζ κακῦν 

ὙἹμέτερον ἐντόζοῳ. δσλι Τρ Απιδὲσύταχίως ὑπελετόὼ φι ὁξ ' ληνοῦ στῶν 

δ. εφἰκϑίσει εἰχοετρολοῖ Ἑ γι οἱ δῇ 7 μδδξ οἱ μιϑμονι σηϑίοισο, 
μοι πτερά μεεβοικαιτι λυίωτι ΤᾺ ἱ 

[ιο ἃ ἔμ τοι ἐνξϊεινέσεινξρατῶσ Ερ Σ φρμδὰ Ὁπαμ δ5" ; 
στρα μέτροιρείλοι ΜᾺ μ Ἐνφιμεῖτε φημέτο ᾿ 

βικοὶ' καὶ τπειϑέσει κῶ ΤΡΙΣ “πίν δομ Τίς δ᾽ χύ μεϑω,τὴν μῦν ἑμέραν. 

λα ὁρ Λϑὺ, ἐμ δγπσλᾷ ἔγοοσιν ἀρξονπῶσυπολλῶ , οἀαϑώμε 
ον κῆρες τμηϑ Χώτις προϑύμωσ ξυλλ «βονΝ λοινΐων, 
τολολοτοὶ  ὑδῆσ ἰαμέϑα, Τοῦ πορδὰν αὐόραμὴ λαβὅμ ποτ ασίδιαν. 
μίχριτο ὑπύτεινεδιστᾶῶσ' ΧοΜ οἱ δῇ αλλ Ὄ εἰ ἰρηνμε εἴγει ναὸν βί 99 
δ. αΐτοτι τοῖ σιν κάλωδ. Ἐκ ὑτοήρῥον μοῦ; σήκαλϑδομ Ταὔρακασι, 
ἐπὶ τῷ τιλά ἱμορων!σ. δὲρ 

μῆς ὴ ποῖ το ρακελένῷ 

ταλχίως ἡπεπίηκον αἰνὸν 
μετω βαλλοϑρον πίωπροαίρεσινῚ γα μα “Ἄλον μὐσὸν δεΐϑ μη αι λίμματοσ. ; 
ΔΑ λαμι πρηὶο Φσιαὐτοτοντειςρμιΐι δε, “ὺσ δῥπίώωγιασ, δυμιουριυὲ ἔλεγον. ἄχ δὴσὺτοιγίωσ. ἄπ φι 
πρότερον απεῖσιν “σ᾽ ϑεῦισιἧνα οὗ τω τοξργονίδώμιϑει. Ε ργῳφῷ ιαλοῦ μϑιριοίορμ ἐπαιδαμθρ -Ξ 
Φιώλῃ ὑαυῦνρε ἐριωνιὰ ἀρ ἐπιβαλοῦ μϑρ.ἐ-αϊηνῦ το δρμίσω μόν. ὄρνταιδὲ κοὐ νης σε [πωό- 
ζ4 δὲ ποιρὰ τέ θιάλιν τίωσῷ Ρὸν αὐτρν δουϑῶσουν.ἢ ὅτι φιαλῶν κυρίως λ  δαβχιθοιπραηβαην: 

Α δλως.Ττοε ἐρηνἐπιλαβωμιϑοιοὺ προϑυμιθώλδμ. ἐπὶ τον ὃ ὁρμήστω μϑρ ὦ σε ἐσω μϑρτρὶ ὀυῷραν- ἃ 
ϑώμδν. Σπονδὲ ασον δ. ῦτο ἀβιοῦσι τὴ νὶ ΓΙ λύγᾳν ασένϑοντου. Σ πένδοντε ϑυχύμε ὀϑουδοίςς 
διάγούτων μὐν ἐ Πεόϑιι πίω ὑπὸ Ὁ μελισίππσον λελθέισοιν ἀσπειλίω ἐνὰρ ΧΗ εὖ κλύμρι- ον ἕ 
κον ἡπυλυου πεμφιὸ; σρισβουτὴς ὁ ὃ μελάσναπος ὑπῦλακ εὐλαμιονὶ ἴωγ ὡς τὰσ ἀρήνασ, ὡς οὐχ 
ὑαήκουσοιν ν οἰθαψοῖοι, 3: ου ἀπερλλάδει ἐαϑρῶ Ἀονπσὸν Ἂς δοοιόρθ᾽ ἐπὶτοῖσ δρίοισ' ὀπένν. ιὡς δὲ ἡ ̓  
μέρα,πρδλῶν τὺ μεγίλων κακῶν γσ' ἕλησιν ἀρξᾷ ἐπεϊοῦν πο πολέμου λοναῦν ἀπαλλαγϑβ 

σεϑϑοιϊε με Ἄλον ες τοὐναντίον πείλὶν ὁ ὁπριητὴσ' μ᾿ πίρρεψε. “δνλ δον ὃν ὑπ εἰν { ̓ιϑένπαι δηλ 
ὃ. ἐγι ἰκθέσει εῖλοι ἰαμξικιϊδιμεπροια ἀκατάλιρεηρι κα ὧν χελϑυτοιὸς ἡ αὐτεινὶ δὲ πᾶσ. 
Ζυλλάθοι, 22 !γ: Φ νιαὐτιλαμξανουτοορινίοισ » αὐπτίωϊιατα χοϑε στύν αὐθλκομ' “Μὺ λαξῶν 
«πυτοὶ ασί δα. Ῥακ ἐπὶ πεμοσλὶ "αν ΄ ἀφο 4. αὐ τίντολοἰσπεὶϊνοδρκ ιῶν τοτπηλ ἐμον. "χρησίμων "ὦ 
αὐτιηρ τίσι τίν υτολσρἈζ μου ὄυθᾳε ρέσι, τα φλερηνης ἡ Η διανπροτρ ἐπολᾶνθ κοδός ἰρωτααύγὺς 
φέρων αὐ. «Καὶ σκαλοίοντ᾽ οὔϑραικας: ̓αὐπὶτοζωπν ρδύντοι τουδ αἰεραίιας: δον ἐνώγρῷ » δαβὶ 
βοντῶ. πελούτοι ὀπὼ ὥσι βαλανψουσ' κοὰ στκ αλόνουσι τους δ αὐϑ ρίας ασ' ον τῷ ῷ 67] αν ὁ “μευκικϑονρ 
δοῖομ αὐ ρβακάς λέγ. “Ὡς 



ΕΒ Ζι" 

ἵγὼ 

᾽ 
ὶ 

ΓΤ. ὦςτις δὲ κ λεμίον μοξλλὸν ἐγανβύλυτοι, 
Μηδέ ποτυποοιύσοιϑ! αὐ τὸν ὠδοόνυοσ᾽ αὐ αξ, 

ἑερίνην 

᾿ δι τ μὰ , 
. Οοτὶσ δέπθλι βίον, δύο πρῦσα 

πο το τοίφεσιν. ὧν ὃ ῥϑῥ 
γ «να 2 “ 

δυχιτρωοο ὃ ὑπεροο κΆδλρθ 

Ἔκ ὃ ὁ λίκ ρώνων ἀκ ἴδοις ὄρ φἄρδιον: σρυτῇ δ χικατρω θρ λίσ 
ΧοΚότιιἐσιθυμώνταξια ρχῶν σοι φθονὅ, γφ ἐκ δὴ. λει ραιίων. ὁλὲ 

Εἰς φὼς αὐελθῶν ὠγρτνιάγ ἐν πτοῶσ' μοὶ πρανοντιρὲσ γὀ γοκῶμα. φῶ ς νι γι " Μ ἔχθς, δλυληβιιαμπῇ φιιχε- 
Ρ ἀλριγετοι οὐ οἱαζχερκ λεώψυ μον: ρὸσ λύει ἡω δὲ ἐπ 

᾿ Τρ Καύτενδι ρυξὺσ κάπηλος οἰατίοωον 
ἤν ̓ἐμυπολαβέλτιον ἐἀσιθυ μξιμαχῶν, 

“πος Ἅτοσ, σοῖς ζωϑᾶσιν ἐσ 

αὐτίν. ὅλως. ἀξοῖ δας τὼ 

Ληφθεὶς ὑ-ππολυςῶμ ἐκϑονίε ριϑὰς μόνα: βίλιλιγ φϊρῆ σοι ἀξ 
τίπτε αὐτῷ. αὐτὸς βουλε 

Χο Κα τις φ᾿ατρίέι ἐν βσλὸ μϑμοσ' μὴ ἡ ϑυλλαβμ πειοὶ γον εὐ ῆϑεν 

Η δοῦλος αὐ τομολν πῶρε σήκύσεες ον, “αιμὸμιοναὐϊὰ τῇ συξοί δὲῳ 

ἔτι του υ δ χὖγ ἑλκοιτομαση γούμδιοσ' μάχ! μᾶλλον χρίροντέσ, 
Η δὰ οὶ ᾿ ὁλεμκρανα δὲ, λέωνιταιντῷ 

μὲν δοησῖ γλύοιτ᾽ ἐμποιῶν. χ “Μρὀλοίωμκ ρανϊαυρυπίοι 

Τρ. Α ἰφελεηὸ παρ εἰν-ἐλῖ ̓“μόψον λέπ. ξβχερῦν. λον) ὺ ΟἿ: δδὺ 

Χρὴ τοίνιωγ 15 μόνον λέγω» τθλλο κα μπὲ δῆ χειρῶν 
λίγ: ὁνάγμὔνα φα (ϑμ- 

Κασισέσιν μῶγταξ, Ῥχεῖν. 
οἱ πρότεροι ίλρι ποθ. τί α νὼ ἱατώρανλ αν) ἃ ΜῊ ἐπερ ν ινον" 7 4,πὰ φκοηγι σοι αὗοι ὑφ τενὴ ἄνα 

γαφὶν ἄναι ὥσσε ἱκέίνου σροφαύντοσ πάτο ραν, ὃ ἕτερος δ ὀρλόγγἰα δεξά ὄμθ’ ἐπιφίρᾳ ὁπ 

β' ἐν Γεβῆσ ἰματορρσ σιφέςερομῷν δὶν. Κλεώνυμοσ. “9 υ τίσι ἀφομονοῖηρ ἑπτων τέ ἀασίφα. Γ ͵ 

4 α (δ ὲ ὃ κλεώνυμος. «ὡσ' (Δοντοῖς σφηῇὶ λέγᾳ Φαν(ῷϑ. Καπελος ἀκαίσῶυν- οὐκ. αὐπὸσ' ἀαπίδασ' 

οι ὃν. “λλὶήφαι ου "λα μβανων ρυπωλὼν, καπήλους ἃ “ρὲ μεταβολξισφησιν, ἵν ἐμπολᾷβέλτι. 

ἵνα πιπροίσηῃ τσλέονοσ ἢ Ἱγαηρίζ, πλϑονισιυνέϑως 2 νυ ἐμπολᾷ, αὐνπὺτον πολ, πολλά κὶσ 

3 ἡ ἐπιτοάγοραζφνὼ ως ἑξῆς, ἀμπολέσοιμπίστι χολσὸρ ὦ εἰς ἀγὶ ταρὶ Χίον. Ἂ ὀκριϑὰσ μέραις, αὐπίτοῦ 

μι" "ἄλφιτι. ἀλλὰ μονας κριϑοῖσ: Κἄτισ σγατμῖ «δοί ει Ἴαἴτο εἰσ' ἀλκιβιάδην αἰν τ εοϑο ὦσιν 

φνο ϑουϊωνδῃ “δισ εὐ τῇ δινιυἠουδεμιγροίᾳ κβὲντῇ ἀλη θ,άδονοὺ ̓  μὰ γικέαν ἡϑαιμέντα »"σάϑῃ 

γαλοισ' σρὶ ὕν, μὴ πειϑο μόψοις α αὐτῷ μαύλο μον αὔφαύϑοιι τοσοστον λέων. (θη. τι αλεῖν ἄσμορμθ, εὐ ' 

ρυϑὸς ἤϑαινῶ είς πλῴι ὑμῖν Ἰκυγῦ μόλισ ̓σκοπῶρ. αὔωςτι Ὗ νεώτεροσ ὑπιὼν εἰσ Κὶ οὐῤλεῖν« δ΄ 
γχσὼς θαυμα ϑὴ μθῤά αὐ δὶ πσουτροΘίας δαπολνπελφανονὺ ὑφελεθι. ἀκ Φλάρ χῦσ' δὲ τούτω ἥν 

“ὦ λφλαύλεωσ κὶ νλυύῳ δγάτβαπολαμιπρώνοϑε. ̓αὐτνν δεδναλκιβιάδενῇ δτιβουλυτοωι σρᾶ τη 
γϑν, μὴ ἀρνδ τμϑμον διαγύτων. ποὺ προσῆκόνμοι, μὰ ἃ δλονῳαϑίων οἷοι ἱπέρωρὰρχειν. αἰ αγκ ἐπῶ 

ϑον ἄρξας, ἐπειδάμον τη Ιοισ’ καθώψατο: «Κϑὺ ἀξιθ᾽ ἀμ νομίζων πέμι Η δινλοφαυγομιολψ' "πὸ 

λιν «θὲ ἀλίιιθιαόιν. ἐπὸπρθὶ λακεσωμερίουφῷνγὰν, οὔπιοσ' γ ετο “ΤΟ Διίλφαν αὐπονὶ 

ἐπίτει λίσαα. δοδοιδοῦλον αὐτὸν καλῷ. διὰ τίωκοι σύραν: ὑχισ' δου λη ἰώ εὐ φεσινξννυφέλαι σ΄. “ἢ 

τροχοῦ τ᾽ ἕλκοντο οἱ ἡ δοῦλοι ἐὐβαῦ ὁ ρον αὐ τον ολοῦδειομού μϑμοιο. συρόμϑρον, ὑτι ππενὴν ανοι 

ἰωλὼ μϑνοιἐναθζρ. ἢ ἀνποων"» ἀΦύμνιον ἐν ἀπύλλωνα. πίω ἡ ἡ αὐπίαν καυ “ἰμαγος ἢ "δὲ δγάποντων. κν͵ 

θῶνγι ἱκαπιόψτι σιν ίωτετο Λωιμόνιθ᾽ ϑὴρ αἰνὸς ὀφισ' ἐν ϑμσυκατίω δδν’ αὔον ἐπ ̓αὐ ὡβαΐ ὡν 
»- κιωοὶ σῦν. ὑπαύτησε ἡ λαὸς ἴ ἵν" ν πϑ ον 46. λθ.. ΞΊΠΙ 



Αφιςοφαύους.. 

Ἑρμῇ. «χορ σεν: Φραισδικαίωσ τρξομ χάρισιν ὠραυσινοάφ ρεδγ τανσπήϑών. 

πεοὐ ταϑεπβνὶ ρμικὦ ὡςοῦτι 

ον ὥλανα τριις φιόρ ἰυἱησ- Χο’ Α ρεῖδε, Τριμὴ μή Χοιμὶ, δναλι φγοτριμός 

δ βρεϊβοὶ ὀκἐτοσίμν Χο φρσειμεδὰὴ σὰς κοὺ κα τα γυτοί σὶρ κάλωσετς, 
“ϑιώσαιῥμοδίων αὐτῇ «ἐν Ερ' εκ: 

πυὸ πῇ ρίων τούτον ἀπ Χο. Ειαμάλα: 

λαύτσι πηόντεν. ὥρμα ,“ 3 

τεῦς τονε τοι: ὧν πχλολν ἔροάα. 

πλέμῳ ἀπολαὺφ, δὼ ΧϑΕΙα ἔτι μεΐλα:» 

αὐταῖς ἴρῶν. «Αρειδὲ. «πρὸς ἐρώξεα ω εἰα: 

»ρυδ οἰοῤϑίους δῷ ἿΣ ΤΩΝ Ἔ β 
ἀνωῤὴν αξιαόν πῶς, ἘΡ Αλλ οὐχ ἐλκῦο ̓αὐδρει ὁ ὁμοίωρ" δ 

δλιον κατὰ δ ἐπίθετον. «τί ὀυχξνγυνεϑ! ὁ οἰδγκα "λε 

οἷσι δὲ: ἀρίοσ δ. ἐνυοὺς τὸν Σθ ̓οἐμωξεϑ' οἱβοιω τοί: 
ὠνάλ ον οἱ δὲ ἰμρόνουθ ἡ  ἐριΕιανιῶ: 

μι. ἀλκμαϑαδὲ λέγουσι ὃ 3 

ὃ πὶ ρϑν δναὐνδελίφν ὁηὲ ἢ Τρ' Εἰ αἰῶ. 

δ ερθιν. ὀκότωσδιηούηοις ΧΟΙΑ Γι 70)" ἐλ δεινὰ πρῶ στρα. 

μλλέν εναν μετα πίω ὀρ Τρ' ιυκϑν ἕλκωκοόξα ρτώμα- 
νίω. ὑ πεναντῖοι δ ὦ ἀλλο Κα πορμτϑήϊωκαὶ κω δάάζω. 

“01! Φλόρίμμο: ΠΥ δῦ’, 

«σλῆκου ἐκϑεσισο μιλίων Ερ' 'Πω: οὖμ οὐχυρέ! ηὃ ὕρηϑμ" 

τῷ χοροῦ κ᾽ το ὑίεριν,, 

εὖ ἐκθέσει οι. . πουρυϊεϑέσει. Α 2λωςὴ ἀμοιβαῖα. αὐ τη ϑροφλκώλων ΡΟΥΡΈΔΙ {χά ̓  ἑβς κὴ εὐτιορο 

Φὶν σ} 9 ὁμιοίων ἀρλράδῥεν κώλων Φἰρι δ λλῥ πρῶτον ισύλλαβονκαπὲὶ ών μίβαίω χειονοβ β : 

πῦον πρῶτος. “ὖ γ ὅμοιοντεβαρώτω. ὁ ὃ σ᾽ ΚΟΥ δου τυλιμὸν δ τλῦμ" ὃ δ Ῥοχαϊκον. ἄερθημι με 

οἰς ὄκανὶ ἑμιόλιον ἐκ, ποῖδωνος: Ὕ ̓ ϑργρι φλαῤτιοροφῆν κρντικδνέλει. Ρ̓ ( δ λοῦσ ππρλι μ 

βαΐι χῴοσ-τοὶ τῆς δᾺ ̓αὐαναπιιςικ δ μεῇαι ΝΥ ἐφϑημιμῷφθοὶ ὅμοιον. ταν “: πειιωνικ ἃ μονόμιυγρα 

ὑκίι τικῶν. πὰ ιαοιξ΄ υγ' αϑα ποίσικ ἀδίμνθα ὠσιμεμι πλονα ἰαμίβοις, τὸ ) Φλαντιοροφῖσιᾷ 

: δα. τύλοισ. μὸ ισν΄ ὁ μοι ἐφϑημυμερές. ὑφ δὴ ἔσω δ) αλὰ δηὼπέυδαὐτουαύδοσιν. “ὃν ἑρμᾶν' ̓Αὐοὺ 

Ἴαὕτω ὑβάρχεν ϑἐλουσιιμιμῶ τωι δὲ τοὺσ' “ΡὉΡῬιρ βέλκοντας δοῦν ροῦν, ὁπιήαῦτα αὐαμὺ 

γρε λεγ3). δ αλὺ τον ρμοῦ κιλόψεντος κχὴ μ ἑλκογτοσ. Τὸ δὲ τε ἑλκόμτων ὑππικουόν τῶν. Α' ἤλαφῃ 

ὃ ἑρμς ἐπιταῆφ τοῖσ' ἕλκουσι. «κοὰ ἁ ματρὶ φϑις μϑξλκουσιν ὑντιμα οὶ δὲ ἢ χερογτες τ΄ ἐράφι ἀἰτὸ 

καίονται. Ἐπ μάλα. {τι σφοήρότε ρον. προϑνμόπερον. ΟἹ ὀγνυϑλειϑ᾽ δια φοοὶν ὑπίβείδεθϑεμθρτῷ 

δοινίῷ προρσριοῦ ἐϑμοι ὕλκ οὐ χ λίπε λὰ τὸν ὀγον ἡαξδώλλεϑε τοὺ ἡ ἀλαζονθύο. ϑι; λὼς Φε. 

λοαῤλεμοιὴ,όχ ἕλκον ὶ ὧσ' ἐκ ασονο. Οἰμώξεϑε. ὅτι μηδὲν αὐτοῖς μέλφφλθρίνισ, ἐπὶ το) ἀλη 

μμαίωμος ασενδσ’ αὐτοῖς φνοδιλθν γ67γ}}» ΝΑ ἜΡΉΝ οντοιν τεῖσ' ἄθηναλοις δι λακεσλεμον 

οἱσ᾽ ἃ ποῖς συμμαΐχοις “σλὰν βοιων, νὸ κορίνθίων ὴ ἡλείων. Αγτον ξωνλιωυαν. ὁ
 χρὸς πρθὴ ὠβ᾽ 

ε ρμὴν ΘΔ ὃν Ῥυλμον. Ἑλκω μά τῶμαιι. ἔμφασιν πολλὴμ ἔχουσιν λόλ9! ἀν-το). “ἐμφαίνομτες. 

πέμυσσου δὲν τί] Σδελ κάφν" ὅπνγ! ἡ ξω δ ταοὸς φυσι πῷξργφ. “γυτίσιν ἐμπεσκ Γριαν ὰ 

Γὼς οὖν οὐ χορξι ὅς ̓ρμῶσ' τοῦ φησιν α ἀπελέγχων ἀνφρυδ, ὅτι λέγουσιν ὃ ἑλκάνιχρὺ ἀχύλκουσιες -. ᾿ 

; ὦ δι δαὶ ΚΣ λάμαν» 



Εἰρόμηο. 

Χονῷ λα μαι ἀ ΚΘσ' ἐμιγροῶν καθήμϑῳ 86. Ω ̓λάμαχαδικς: δσλι. δι, 

είγοι τρίμετροι ἰαμξικὰὶ 
Ουδένδοό μεθ ̓ νθρωπετῆς σῆς Μορμόγος "ὑπαὶ τῳ πέλά ππρραΐγρα 

Ἐρ: ἐν ὅδε γ' ὥλκον δὲν εὐρ γέθοι πολιν φο. Ὑῆ; σῆσ᾽ κορμιόνθν, 
Αλλήκατε τί λων “ϑῇ τοιλαναῶρου αϑῴωρ, “ει ρὰ τίω ὁ μιορμῷ Ὁ Ἵν 
Καὶ τοι του χϑῳ μι ϑοφ φοροῦντες ἄλφιτοε γόνα: ιὼ θχῳ ὁ λάμασ 

Τ χ: των τα οὕτως δὶ ἐλε 
Γρ' ΑἸ οἱ λοΐκωνεσ ὡτείϑ᾽ ἕκκουσ ̓ αὐρικωσ' ἢ πρὶ ἐκφύβεξω θα πβ 
Ερ. ἀξ 6,69: δ ὅσο! αὐ τ ἜΘΥΟΝ ὑμῷ 7 ξ ὦ λό: σωνπέϊα πὸ αὐ ορὰ Ἀϑρμδς 

Μονοιπροθυμοῦντ' «οὐ λλ ὄχαι Ἀχ σ᾽ ὁκέκο λύίκφα. ἀφοῦ τράπκα. κ, 

Χοιδυδ' οἱ με ψῖς ορῶσ᾽ οὐδὲρ ἐ ὡ ᾿λκγσσιδίο δμὼς» οὐῴῳ οὐ προράμφιαρ αὖ 
ἀφοὺ κὺμῳ δικ' μορμολν 

Τλιορὸ το Τουσοιρκάζ οὐ τίς ᾧ ὡς σερ κυν δὺ αν κὠν σιν. 

Οὐδὲν ἀρτοι. ρα ἀργϑων 

ἐππυμφοπεριζόψτων ὁ ο “ῤτέ 

δοϊωοῖν αὐτὸ ἢ δὴ ὃ κὰ Φιλόλορις Φναι πολεμοιἧτως πτώλιν πρὸς (ιορενθέους προρλαμιθαψεοῦς 

ρ' τοὺς ἀργείουσ. ΑΔ “ϑκαϊεπλων. ἐ ἐπεὶ ἀργϑοικαῇεγ, λων λακεσωμον! ων κοὺ ἀϑίωνειων αλ΄ 

Δλήλοισ' μαλομένων, ἐπείπερ “παμφοπίρων λαμέξαν ἌΡΤες χεύματοι, ἐπολίμου. εὐν Ὅν ἿΝ οι 

“τὸ σ' ἔιτοῦ πολέμου διαφθορομιέροισ. μὲν "ἤτω οὗ. ἐσ τοὺσ' ἀργθουσ'. "ἀντούτῳ τῷ! πολεμῷ 

ἐππυμφοτεριζονασ. δ) (ἃ πολλὰ ἐκὼμῳδοιῶτο. Δ ἐλέϑον. «σ' ἣν αῤγέων ἐππιμιζφοπεριζόμ- 

ἮΜι κοῦ ἀποιιλινόντωμ ὃ παῦτε ϑυκ οἷν αὐτοὶ, πεὸς λας εαίμμ ιομουσ' ἐμφωνᾳ ομν, ρ. ποῦ τοι ὁ 

λέβον Δι ἐϑυφοροῦτισ. ἥρμοε γιοῦ οὕτω μχ ζἌλον ὁ πεῖν, ὅτιοῦ προϑυ μούνου πρὸν τίω ὀρανίὼ 

κοὺ τουῦ ται μοΐλισιν ππίντον τρυχέμϑμο οὐ γῳ! πολέμῳ »μίσ, οὐ ἂν ἴσων τούτων ΘΡΙΚΕ; διὰ Ρ̓ 

δγχόϑον Ἀμϑηβορθρ. περὶ δὲ ἀρίθων " Φερι ἰιρώτεσ' ε αὐηρμόλοις: οὗτοι ὅρη ἡμῖν! οἱ Ἱκαίεῶσ' ἀπ 

"λοῦ μόρον, ἡ πουμφοτερίζοισιν ἐμυποσὼν ἰκαϑημεμοί. Α ἡ ρύλαδισο γαυ τῶν. " ϑαάνίων δέφῃσ' ' το ΕΘ λέ 

ἂν μάλι 5 τσ ὀρήνκς, αν τίτρι ϑιοϑοῦ λαίεεόμμον; ους, ὅγὰ τοὺσ' ληζϑοντοισ αὐτῶν ἐνσφακίη 

. οἵᾳ. "λέγ ὃ οὕτωσ. γύσγὲ δὰ αὐδρασ σεϑὶ «σλείονοσ' ἱ-ποιθιΐωττο [υὸμι σν αϑοιι, ἕωσ ὅστε βρασιτν 

υδὰς ϑυτύχει ἃ ἐν ἀλλο. τοῦτοι οἷν «μιφοῖς βοις αὐτοῖς λογζο αϑροισ᾽, ἰϑόνει ποιητία ὄγαν ἡξυμ 

ἰξάσις. καὶ οὐχὶ ἥον τοῖς “λαμ εὐλωμονοῖς, ἐπιθυμίᾳ τῶν αὐδρὼμ. ἐκ τῆς μϑσου ἰκομείσδιοϑί: 

πἰσαν γῆ οἱ ν απ Ί, ται αὐπῶν πρωγρὴ τ κὼ ὁμοίωσ' Φιοὶ συγγεγεισ. ἸρξανἽο “δὰ οὦ κοὺ Δεὺσ Με, 

«τὼ τίω λωσιμ αὐτῶν προΐαπειν. "ἀ λλοὶ αϑηψοῖῖοι δ οὐ ππωϑελο τες βνφαιρόυ (δ οἷς ἐπὶ - Ἰσῃ 

τατωλύεοϑε. μάλιτεε δὲ οἱ γ᾽ διδιβόῥων συγγενθσ,͵ οἰηλγεν ΓΕ ἐατου δαζον, ὧδ᾽ αὐ ὀρινι γέντο 

᾿Αλωσ. οὐ μόνον διὰ ὸ κεκμικκ να ὼ πολέμῳ. ἀλλὰ κοὺ. διὰ τοὺσ᾽ ὦἢ » σαν τιρίᾳ διδεμέ-- 

φουσ. Δ λὸ ὦ χιλκδὺσ' οὐΆ. ἐῶ; ὅτι ἐδεδενῖο καὶ περιεϊιφν10 αὐηρῖσ' “πέλει. 

Οὐδοὶ  μινγουρᾷσ' . ὧσ' τὺ τού τὼν βαρίωσ Φορούτων , ὅτι ἐκασόμδοι ἐδοον»" ξουλορδέων δὲ 

“τίὼ ὀράνίω. δεὰ Τὸ μώλι τοὶ πὸ πόθοι ἴῃ λιμῳ εἰ σ᾽ “ολέμῳ.ηοῦ τὸ δὲ οἱ ἡ μιαλῶς κα βέγν 

“τὸ τρυκαΐου Φασίν. 

Τλιχφότοϊα. ὅτι τλὶ λβὺς ἐπὶ ἢ δυευ λίᾳ ὀλὲγῇ .. σαριιἀθομήισα ἡτοῖσῆι "φϑου ἀϑμοικρὴ ἡ δηει 

ΓᾺ διὰ ὃν “λιμὸν ἱλκομῖεσ μόλισ. ̓  οὕτως ἕλίμοντισ κατὰ ἰὠμυνόνων τρόπιν. δὲ το ὑςέα τρὼν 

γον7ες ροοὐκ ἐκῆισ ἐμφοριθῆναι ὑπουὺ 5 Ἃ ϑυὶι Θνψιϑίουσι. Φανερὸν δελβιρῚ ὅτε ἐπίτηδες γιριζὸ 

ΛΑρορπείλιν: “ισ' ἀθυναίοισ, δγέσυρορ οἱ οὗ τῶς γν; μεγαρέις. πρὼγῃμ μϑν οὐηρὺς [κυσὶ στα ῥαβάλων 

᾿ 



Αοιςυφάνους: 
ἐπεῦα τιρύόπκοθι ει ρα ὑφτούπλι μϑ νὰ σδιξολῳλότιν» 
σμικρυτάῖ, 4“ Ῥ κυ δέον ὺς Τ' οὖν δὲν »" ; λϑιμάνοἤρεσ οἷν ο  μιοϑῳ μαιδὸν 
τολέόονα κατοϊγεντατπεινὸ 

τρτα: πείνν αὶ ἃ δια πρνσί Α ποσὶν ἡμῖν αὖϑισ' αὖ πολι] του. 
σ΄ ἐμισοτον δὴ τῷ ἀθηναὶ ἐρώ ΒΡ 

ων. δι, ὁνθρηκα μβν πε. Τρ: ̓Ειαμείλανᾳ 

μαλὼς σι αν ἵχο! ον.» τη 

Ρῆσου πρὸς ἡπασυναίκτεὴ Ἐρ' δα. 

οὕτω ἐοινιδοιρμαοἰεϑων νι ΤΡ Εναμλδίαι 

μόν. οὐ γουρέβι Ἰὼν σειρκῶν. Ἐ ρ.ᾧ ϑκώ ἐξά. 

δεπῖ ἀξ οὔσι δ᾽ πξηγισοι ΧοιΜιερὸν κεκινῦ ῥιδρετ ριούδανδν, 
υ ἬΝ 6: “πειν οί πεσε ᾿ 

᾿ 
ἀϑί " Τῶς υϑῳ, σεΐνεἰν.χοὺ σ᾽ δ΄ αὐ χρασεὶ Ις εὖ ἄν αὐοῤύπεναύτδ αὐτῷ 

ἔργον ὃ τὸ λιμοῦ, οὐ σεέρ ΧοιΠλυλὰς λήψεϑ' ̓ὥξίθοι 

κα ἐμποιῶν. ἀλλὰ Τύναν ἐρ-ΕἸαγῶ. Τρ' ΠΩ 

{ ,} ᾽ 
οἰ πυϑνοψ δά μὴ Χοιοκαικὸδν εἰ Τῆνες εἰσὶν φὑμῖμο 

ν Ν “ « ,““ Ν 

Ὃν ὄγρκον. Σαρκάζοντες. Υμεῖσ' ΜΝ ουν οἴ ε΄ Ἴων τὶς 

δον ὑποσεσηρόσεσ'ε. δ) ανοΐ Τὴν εἰρήμης, αὶ τ ̓αὐοῖρι κῶς 
αντισ, ὡς-πὸ πὶ κανδεα, «Αγ ΠΝ οἰκωλύσσίμνε- 

ὅτοῖν προρλιἤξῇ τιρα κοὰ τ Τρ: Αμέρες μερβρβσ' οὐκ ἐρκόρακαν ἐρρύσωτε; εἰφίλκ" τοῖς οϑὺ σι. ὃ) ὟΝ 

“σογλιμοῦ ὑβολωλότεσ', Μισεῖ νΡ ὑμᾶς ἡϑεὸς μεμνημδῥν» 
ὅτι ὡσ' λιμῶ ἥογτες ἐδ με ' 

γαρᾶις παῖς ΡΝ διὰ καὶ τοῦτο τὴ τοὺσ ἑαυϊῶ [ων πιισικς ἐπίπρασκον, κρὺ ἐπιύμου μὴ τῆς ὀρ 
γησ' διὰ δὲ ἀϑεναίους, αϑεβι λον. αὐτίω , ὡσφησιθουκνδίϑε, Υ τὸν γλιμοῦολιμώδῇ 4 αὖν 

“οὺς λίγε ἐπειδὴ ὁστε μϑὼ ὀρὴμν (ὦ »οσήρλοντο ἐς ἘΡᾺ; ἀπ "κὰν κι ἀπεβεφονῖο δὰ ὁ πωλῶν ΓᾺ 

διυνα άσσεν, νᾧ δὲ πολέμου "ν ος ἐφοβοῦ στο ἐἰσελθᾶν ἐς τὼ ἀῇ κὰν δι ἀγοράσω ἂν ἴχφιζον. 
4 αὐτῶν καὶ ἐν ὁ ἡ δαὐτία το πλύμου: “2. ἀ΄“Πικῆσ δ ὠνοιῦ τοῦ! τὸς ζοφὰς. διὰ ὺ ΓᾺῊ -πλησιαζέν 

ον τῇ - Κοὼ δηὰ Ρ̓ ὀλέτψ “τοῖν τοὶ πευσὶ τ χόραν᾽ ἐχεν τίῳ γοργουμέρίω. ὀκὸς εὖ ποὺ σ' ἀϑανοεὶν 

ους ἐπιοῦσιν αὐὖτοῖσ', μωλύωρ ἡ στρ ραῦ τῶν ἦψ γυργξιν. ἢ ὅτι ἐἰσ' σῃλιορκ αν ματέρησορ ὡς 

"»ὑς οἱ ἀϑανοίδοι τίὼ ν κίαν πει χίσοωΐες: Ωὁ Εἰδι: " ἡ ἀμοιβαῖα αὔτη αὐτισροφ τῆς ῥὲ θεΐσης ἴὲ ῳ 

φῆ: κὺ ἐσὲ “τοὶ ἀὐλαιὴ που τησ' ὃ μοιχ ὑκέίνοις. ὦ τισι δὲ (Δ ἑτέρους δί ὑλύται πὐδὰσ "Τῦ αὐτοῦ μέ- 

ρον Ἶντος. ἔπι Ὅν. πἰλᾷ αἱ ἀμφοἸέρωνον, ἴϑω δυσλί . Ως κὸν ἄνινες ὀσὶνδ» ὑμῖν. ὅομ ὠ 

ἐλ ῥοι δ κακὸν γοψ για ες πρὸς τἰμθθιρινίω. Κι ἤο ὉΥΉΣ, (ἀπ ὁ μεΐαφο ρᾶς » κνουσῶν γαικὼν ᾿ 

ἤγουν ἐπιθυμιο τες. κρὼ ἐπειδὴ ἀδῷαην τοὺ κι μφοην' ὀρμέον ὑκ ῆα: περίεργον δὲ οὶ ὡς ἐπε 

θυμίαν. ἰειπ]ἂν οἵ, ΓΚ ὑπεθυμδν. ἀπὸ τῶν γμυαιϊιῶν ὃ δ ἐν πινμίᾳ πνοίϑῳν ἰδιομάπων “;τιφ 

νῶν μεῖὰ ἡ ον συᾶλα βᾶν. Αγόρισ μεγιρῆς: ἵσερον σύση μα καΊ ἀ περι ἑοπὴν αϑομοιο μερὶς ἰαμ᾽. 

βόων ἡ, κρὼ ον ἐ ϑέσειϊ ἕτερον ἀμοιξαδον πίλων ὁμιόιων μα τυ ληκί ἡ εῶν πἀβαμέζων δ ἡ ἐπὶ Ἰαῖσ 

ἀποίσεσι ἄνα: ἡξάφου, Οὐκ δε’ κόραίιας. αὐτὶ “το μεῖὰ φθορᾶς 6α δῇ σενγε. “πολλαίκισ δὲ ἐρϊια 

ῥδν ὅπ ἐπίκαϊὦ βάς 1 διχῶς ' 

Πρῦγι 



ἙΕιρῆνηο 

Γ ρῶτοι δΣ αὖ τὴν “τοῖς σίκο ρϑϑοια ἡλεψατι 
Καὶ ηοἷς ἄθημαλοι συποοῦ λέγω. 

ἐντῴθεν ς ἐλοίϑ οἰ" ὅϑεμ νῦν Ἑλκετί 

Ουδον δ» ἀλλο τυσλὴν δικάζετε, 
Αλι "εἴπερ ἐσθθυ μὲ πυτήν δ᾽ ἐξελκυσοιν,. 
Ρρὸσ' τὴν θελα Πανόλί [γον τρ χυρησοιτε: 

ΧοιΑ͂ γώ ̓μορεςοιὺ τοὶ δὰ μὸν οἰλοαιβωμιεϑ᾽ ὁ πωρηὶ 

ἘριΧωρθγεδανηὸπρἁτμοηρλλώ, μάλλον ̓ νδρετύμῖν 
ΧοίΧχω ρϑνηὸπρα!μαφησιν ̓ αἰγοὺ πῦρ αὐδρ προθυμῇ 
Τρ'Οἰγεωρίοντοῖ ΟΝ ἐξέλκουσι: καλλ ἿΝ οὐδεν 

Χο. Α' πρὺν, ἄτεσασ Καὶ μὴν διμοῦ ̓ σινήδις ἐγγύσο 

Μὰ αν αὐὼ μϑρολλς ἐπσεν 

Τείνω Μϑροβρεκωτερορ. 

δὶ οἱ σοῦ τ ἐκ εῖμὁ ᾿ 

Ω Σ εἰανιῶ ὦ ἃ ὁ εεησίζς» β 

ῷ εἰα ὁ εἰα «ἀκ εἶα. 

Θεἰκιουδδα πῶς. 

Τρώνέτεια βοβυοδῶ ζ΄ "τϑηροσεῖ πτροὶ ἔπυξοχ 

Ποθεναν λοίβοιμιρ ἢ ὑμμα μυριαμῷ ρον: 

ὀτωπροσείπωσ ΑΥ̓Ρ εἰδῶν ὀϊκοθεμ: 
ΠΝ “πῶ ρανηρὼ συσδῶ υϑεωρία. 

4) 

ἂ᾿ 

Ττρῦτο, νὰ αὐτίω. αὐτὶ τῷ 
ϑβιμύτητι. ὅτι πολλὰ “ποὶ 

χαυγὶς σκόροδα. οὐπίαν ὴ 

ὄχ, ἄρχογοι ὁ γροίϑαι τῷ 
πολέμου, δ) τέω αι 

γὰν τ ̓πρριῶν α ασουσίαν, 

κοὺ τίω ἐσίηούτις ἀρηὶν “΄“ 

οὐἰωλέους κοὸ ψήφισμα. 

ἐντῶϑεν. ἐμ Τούτου τοῦ μὲ 

σῦν. υλέγοδὲ τῶ μὴ ποιὰν 

πίω ὀρὶνίω. Οὐδὲν γοῦ 

ἄλλο ράτε εἰ οι οὐδενὶ ἵΐμαι 

νοὶ ἐσέ πσλὴν ὠτεβόγκάζον: 

δίον δὲ ἐπῶν αὐτὶ “τῶ δὲ 

κάζετο, ἐμιποζετε. 

Πρὸς τίὼ ϑείλαίαν. οιον ἐκ 

“τῆς "αλάδ ̓ς μιηϊιρὸν ὑπὸ 

χὸ ῥήσοιπε τον τίσι πρὸς ω 

ναυμαχέν. τῆσ' πρὸς πέρ, 

σείσ’ δὲ γαυμα λίασ ὑημι, 

μνήσκᾳ αὐτονς. ̓ ἀποχο ρῷ 

“τεοὼ Φιησι κοὰ ἀγρτολξωτε 

ἐς τα! δγαιδιόλιτν πῆς κα 

“τοϑαλα αν, βίας ὠδοε. 
Ἵ ͵ 

ὶ ἐθαλαοστίς ρα τοι ἃ το τέ. 
ι “- νν 1 

Χωρῶτε. τοὺς αἝλους πεν τ 
ν! Γ᾿ ε 

κως: α΄ Φεςησε “ΤΩ τίη ΠῚ 

ἑρμᾶς, τοῖς γωρπὶσ μὅ- 

Ψοις ἐπίρέψα “' Ρ̓ ἕλκᾷν .δ)ό Φισι νυ λαγομδηγοὶ Ἣ ρον Αἰ ανῶ. κορωρὶν ὄνϑεσις γορῈ βϑυ 

ϑγοφικἠκώλων: ἡ. ὧν Ἂ πρῶτον αὐαὰ πο φήεΝ βάσις. αὐ δαΐπερον ἀμ δγ με τητεὶ΄ δ. «ς΄. “ἰαμρικὰ 

δέ μιξα. ὁ (. ὅμοι "έφϑημι με ρέσ. ὁ δ “πού ὧν κὸν φ' μνβον ὑπϑιιαϊάληκίο ον ἀμασπολι μβα λεῖον 

νὰ ρυτιϊιών.: Ὁ 5. ,ιδίμεῖρον ὑπϑκαϊαλινον ὁμοιον. ὑφ ὃκπ ὀρῶν! ς. Ω ἐα ὦ θα. «αϑημέλθε ῥώρύρν. 

οὕτω ὃ ὀύϑοισιν οἱ ἐιαισοιϊῆντες ἐπίχεντὴν ὃ ο μὰν δ ἑλιμόψτων. Ω αἴτια. .ὄϊϑεσις δπλῖς ἄμοι 

ἐμ οἴχων νεζιὧν οἱ δὴ λγ΄. ἰαμβι καὶ Ῥ' Μεοιο ἀκα Ἰ1ὠλη κίον. οἱ ἡ ἑϑῆσ' ( Ῥολαὶκοὶ τεράμεβοι [κα 

Ἰκληκῖικοι ὑῶν “τοῦσ' ἀποίσει "πο  άγραφος: «ἐπὶ δὲ χὰ τἷλά δἴξω δηλ. Βοβνῦσν δὰ ἐύβιό 

“ρεδῥν. υ ὁ ὀφραποπιν ἐπεὶ ον εἰρήνῃ φύοίῇ αἱ δι, ἄμπελοι οἰκῶον ἡ τοῖς ἦὼ ργῖς, ε. τὸὰὶ πεῤραῦν 

πῶρι ἐπϊρέα. “μυριαίμιφορον ἡιτίμι Δ πελυ-σλ δῆ, " μινρὶαι κφάμια χορ σιμά μϑρον. ἼΆ ὴ Ξ3 

λαενῶν (Ὁ “πίθων τῇ Ὁ μέϊαφορᾷ ἐχρί σοῖο. Οὐ ῥόον ὄμκοθον: ἄξιον ἽΣ ἐπαῖνν ἀκόχον ἀιμοομ ἐποιύξη 

«σισ' δὲ ἣν “ὸ ρυλθόμτων κακῶμ,, : ἂνγι μέχρι δι γιότωρ ἰσέ ἤθε χευμάτων. Χοῦροπωρα. 

ὧσ' κοῦ Ἢ Ἵπῶν σιυὺ τῇ ὥρᾳ αϑελθουσῶμ. ὑποτίθε “πα δὲ αὐτοὺσ' ὡσ' πϑρνασ' 



Αριςοφ αὐους- 

Αἰοραίθασ. αὐτὶ το ὀρήνισι ὅτου δὲ λεισ' ηὗ ἥρὺ " σώ τον ὠρεωρία. ' 

Τναημαελοδφο δὸ Οἰονδὲ σνέϊο' ὠσήδὼ ἡκατο τῆς καρδήα: ΣΕ: 
Γυλίπἀγδλοραπιοήικ νει "4" ᾿ εἶ 

ὃ χὼσ' φοφαι γῇ ὁοραΐ, Γλυκν ὑπτοῦτον ὡσσιρ ἀξρατεύας "οὐ μιν Ἴρου 

Τί» Φιομε οὗν οὐ ταυτὸν Μὼώμυ ὅυ δίμοιομ μοὶ γυλί τα ρυ νὸς κοῦ,-- σῷ. 

να χον ἐινμμρῦ ἐρΑσέη]υσὶ ἐχρροῦ φωοὺς ἐλβισυμισλέκοσο. 

Ππ Ἰπμενιν στ ψὰ: γν ΤΥ, δξει κροχιμαυοξν ρεῖμίας: Ἐς 

ον ὑκαλῶται ὑπότινων ον Ταύτης δ΄ ὃ ὁπώρως ὑππυδυχθς διονυσίων. Ἔν: 

φογρύλιος, ΚΚρομμινοξν Α υ Μῶν" ἣν αγωσδῶμισοφοκλίους με ἐλῶμ χιλλῆν" 

γεπαίασ: ἀπεψείασ. ̓δρεν 
μἰράς. 

κιϑα δι Διάιβὰ ἡ ποιόν ἐπυλλίωμ Δ᾽ οι σἼδιου Τρικλάυσ᾽ ̓ ρα σὺ 19: 

ἐρυγή. ἀρ δὲ ΩΝ κρόμμν: Ταύτας κατονν δύμενο
σ οὐ) ἡδοχον, οἱ Ι β γνο Ἶ 

ὧν χολὸ Τῆσ' ὀξυτατόσ' ἃ ΦΧ Αντησποι ἡΤῊ ρα των δηεαμικῶμ 
-" 

ἐπολνεμδ υ 5. ΜΝ εἰ δ, ξυγοίππτουνηρ δα τίωνβανχυ μ
έμωμ, 

εἰωϑτῦσι κὸ 

δ υκάννμιαι Κόλπουμιναιαῶμ δναϊβελουσῶν ἐπὶ πνόνο.. 
Δ τονυσΐων . αὐτὶ “το “σλήθους . Δούλησ' μεθυούσες' αὐαντετροι μιμλέν ουλοώμ, Ἢ 

τὸ διονυσίων σρΔλῶν. ὐγὴ Αλλων ἐς πολλῶμ κἀμριθών.Βρεὶ ϑιμον ἄθρει ) 

πο υρς ϑυηὸς Οἱμον πρὸς ἀγλήλασ' κα λοῦσίν 
Αὐλῶμ. τραγῳσῶν. ἐσεὶ κα: ρος .2Ὰ ΝΛ οὐσί οὐδγρ ΜΕΙφ»." 

οὗλου μϑ ὁ αὐλὴν ἐν δύων Δι αλλαις Εἰσουρ κοῖς “ελώ σὶν ἀακεμαῖ: ; δι μ᾿ ΝῊ 

λέμμισ ἀὴ,Δϑα λίαις ἐβετοῦ. Καὶ ταῦστω δότε μονίωσ ὑ ὑπουπικομεέναι τ ὦ. 

ζετωμἐνδὲ τοῖσ ἑ τος μλῥος. αὶ παξ α πωσοιιρὴ (ευ οἴβοισ' προηκείμεναιν ἢ 
σ' οὗσ' 

αὐ ἐν τνδον ΤρΙΚαὶ ΛΝ δυτοὶ ἈΝ ϑεω μένων σικόπε». (δι 
Ρν)9ι δγὰ ὃ δγονιοΐων, σπᾶν ς 

πῶς ριαὐλιτοὶσ ἰδιει Ὁ προὸπ Ἔ 

σιένοι!. Σοφοκλίους μελῶμ. ὅτι ἡδέα τὰ μέλι σιφοκλέους γέᾳ σοι δέ͵ πῶσ' ὧν μδὲ σιζο- 

κλέα ον τοὶσ' ὀνόμασι ἐπποίέρε. ὧν δὲ δυριπαῦδεν σμικρυᾳ. "ἐπίκόμου μὸν λέγων μελῶν. ἐπὶ τῷ 

ἐυρικαίδου δὲς πυλλίων. Κι; χλῶν. εὖ κὐχλου ὀδυσ' σρουθῶν. «ϑονοοῦσι δὲ πρὺς ἀνφίω ὑκτῶν ἀᾺ 
λων ἴχ! ηνῶν ̓ περιασου ̓ῥάτοι ἄνα μᾶλλογιἀὲ δὲ “Ὃν σιφοκλέα βεμαρδορίς Δικανηκῶμ; δια 

νικώτερα τὸ δὐριπαιδον ἔροντω- πτύσεισ' κοὼ ἀποκ ρίσεισ. ἢ ἐπεὶ πὰ Σ οὐειαίδεια αὐπλομὰσ "πολ, 
λεὰσ' ἔχει κὺ ὁ δικαζομϑῥουσε ᾿ἀσόγο: " ροβαπίον βληλῳ μων. “πόλιν ἐπὶ τοὶ τῆς ϑεωρίασ' ὑποῖ- 
νίδρα μὸν ἐ γκώμια: ὃ οι ἀπὸ κονοῦ νοξιν ὅτι μέία δδὰ ἃ λων προῦπε δυτο, ὀφωδεν.. Κα ὅλοῖν 
γευαιικ ὅς. «πολλεῖει ρῳ ὀρήμῃ ὑοὺ κόλποι ̓φέροισιτι. "νὴ ἀδεῶσ εἰσ’ τοὺσ’ ᾿ἀγροὺσ ̓ἀβέρχνηωι ΓΝ 

αὐϑολογο σιμε αὐτὶ τὸ ὀπῶν δὲ εἰσ’ ἀγρὸν; ὅπιν. ἐσ' ̓  πνὸν. Ἰππνὸς δὲ ὃ ὃ ἡμέσ' καμίννον ἰωρλούμϑρ.. 

Δούλισ μεϑυούση σιδτι "ἡ δοῦλοι μεϑύτσιρ εὐώρίν!. Α᾽ νατεβα μμένα χοῶσ. αὐακαλνφοέντού ἐς 

γ,}- ὡς οἱ τοῖσ' πότοις σφαλλόιϑροι ἐἰώϑοισι “«ὐιᾶν. Αἴ2λωψ πολλῶν. μέϊὰ: Τὸ κα μύροσ'. 
“ποίν τω εἰπεῖν ἐπήγοιῃ δικόν. νά κὸν ἀἌλων πολλῶν »ϑύξαυν σοιρείρφντοι οἱ Ὑ πυναιασ δύο, σῴῷο 

δρῶν πλιγθσαι ὑαὸ τὸ πλέμου: πωρὰ οὶ πτῶτπσια δ ἀσεν-ς ἱαύμαΐα ὀύφων γὴ ̓ κροιομαπὼ 

ἃ “τῷ κοὸ ρδύλας φασίν. Καὶ κναίροι: τοῖσ' δὲ λελκδισ ὀξνέαφοισ τοὶ ὑπώσαι α αὐατρ! 'βονπισ', 

ἀφανὰ ποιοῦσι, γριουτοισ' γα τοὺς εκ ἢ «πληγῶν «9ὲ βάπενον μώλωπως - να 

᾿ 
ΠΩ 

Νὰ τι 



Ει ρα: 

τὰ πρδοωφ᾽ ἵνα Φῶς πλρτέλναν: ἐριαὐβοϊείλας. 

Ξ Ἑἕκεινονὶ Ψ᾿ ἡὸν ΠΑΡ ὃν οὐχ ρᾶς, 

β Τ λλοὺ 8 ἑαυόν, ὁδὲ γετὰσ αμιμύα ς “σοιῶν 

Πέπαρδεμ ε ἄρτι Ῥὺ ξιζουῤγοῦκθρουϊ ἔτο 

Τρ ὁ δδυδαὲ ὀνρεὺς οὐδ, ὁρᾷς οὐεὗ δα τοι: 

Καὶ ἣὃν , ϑορνξοον οἱ οἷον αὶ σικημοὶ ιν, 

ἐρίννωά ἀκ τοὺς λιωργϑὺς εἰπιέμαυν 

ΤρΙΑκϑδιτιλεὼ τοῦς πωργοὺν απσιέψαν:; 

Τὰ γω ργικὰ σκμηλαρόδίτοις ἐς ἀγρὸν 

ῶι τοί χισ ᾿αὔιυδοραι τοὺ καὺ ξίφυς καβεόν τε [συν 
ὡς ἁπσαντ ̓ἡδβσὶ μἐσὲ τ ανθώ δὲ ὀρήνης σοιπρ κῖ- 

α ̓λλεὲ πῶς Χϑρθπρδεέρεον ὦρα Ὑρὸνπαιωνί σεις. 

Χο. Ὡ ποιονὴ “τοὶ σ᾽ δ) κι οἷς νὼ ἱπωργοῖν ἡμέρα» 

Αἰοινόνῃ ̓ἰδῶνπροσειπεϑνρόλομουιτεὶεοὶ μιπίν: 

Τάς τισυκὰς ες ἐγωφύτευ δ. ὧν νε οὕτερος; 

᾿Λάσο σαι ϑαι ϑυμὸσ ἡμῖν ΓΝ ἐπὶ φ)λορώχιονῳ 

Τρ' Νῦνμϑ ἡμώ ̓νφρένπρ σευ ξωμειεϑὰ πρώγνπή θεῷ. 

Ηπιρί ἡμῶν "τοὺς λόφσε ἀφ ὅλειτὶσορ ἜΣ 

ἐν δ'σῶς λι τοργεῦμϑῳ οἰκ αδὺς ἑφτὰ »οία: 

δλκπρλέαει τίν ΣΝ θράῖ ρὸμ ταρὰ Ἄδα 

᾿ 

Ὶ 

- 

ἫΝ ᾿᾽ ἕ ἱ "υ ς Γ ἷ 

ΟἸ]νὰ γνῶσ ϊνα δγαενῶσ Δ διὰ " 

κρίνης ἐκτον λᾶ ροὺσ' ὧν 

ψεὉ, κοὺ καί νζρξισ᾽ ποίαν. ΒΝ 

οὐ τῶν τίχρην αὐπα γειοίζι : 

κ3᾽ οἱ δὲ δὲ τοὶ ῤηοίο 

κὰ ἀ σϑεοιῶ τεσ αἰρόμενον 

δ “παροῦσιν, ϑ ὅτι χορῷ 

γοὶ υσάμντου σὺ τοὶ εἰσε κοὸ 

κατιφᾶσ, οἱ δὲ ποὶ χλί 

κα, ἱλαροῖ. 

Ἰ λον ϑιαυτὸμ. τἰλλάν ἑαο 

“τὶν λέητω, Ρὶ ἑαυτχοῦ 

7, χῶὺν ἐπιλαμβάεοϑς ΓᾺ 

'ασοράή τ τπὸσ' κόμασ' δ 

“ποοιζφορωταῖα πω οὲνλ᾿. 

Φοπειὸν τῇ κεφαλὲ κοὗ 

“τοῖ!σ' τον αὐτὶν ὑποίησε; 

λαβόρδρογ. ἐπεὶ καὶ ὁλό- 

Φοσ τῆσ ἱεφαλὰς δ, σκε 

ποιρήριορ. 

ἐσκιμάλισιπεμέν δεν 

λφ κιναρμϑυοὶς δὺ μέγαν , 
κρὰ πλιβαν, ἐφνθ ἰδ4. ἥ 

καίτεδαίωτύλισε. σκειμα 

Ἅ στα γιριθικυοίος, δ δῦ 

δαϊωσυλον ἐς τὸν πρυκτὸν 
ποῦ ὀρρέου ξαλϑν. οὐ μὸ- 

γον δὲ ἩΡΡῊΣ ἀλλὰ κοὼ ὁ- 

τὰν βουλόμϑροι ἐξ τυβρῖ- 

ὀε τινὶ δῶν μέσ Δαν ὴ ὠσόνονδνε δέον εἰἰνγῷ- ἕσ ταὶ ἰ λέϑοι ἐνθυ ϑυρατίσ. τὐξ γὰ το το "πὸ 

Αέμν [κακ 5 πρωίω γυςοὐδεὶσ' δίχα σιδϑερου δ ίθέ εἰς ὧν ἀγρὲν ὑφορυ μϑροσ' συὺσ Ἰεα δ τῶ ἃ 

ΓΗ ᾧ δὲ ἐρῆνησ' οὕδηις, ππεῥακελίύε- στον μὴ βαφαὶ δοδὶ σἰδερὸψ: 

Σπρᾶσ. “πααλιιἂσ' κρλἀρχοία. κυθίωσ μϑὲ σοι πρὸν οἱ ἀπ λοίμοὶ ἵλεν, σεσιαπὸς δὰ ὃν ,χείνον; 

ἡεῶν ται δὲ ἐ αὐτὶ, κὺ αὐτὶ το ἀρχβίου καὶ πα λιίοῦ: Παιωμὶ σοῖς. πλθον τῶ σ' θερισ. "δὰ 

λογίσισχάρι Ρ' «παιὸν γἱρ ἰδ ναὸς δὐχαθι τή γ0.. 
(ἢ πονανέ. ὦ γωργὶ ταῦ τοὶ Φιοὶ “πτενϑίν τιν Ἐρῦ ηρύπαατι. Ασιὼ ̓ φΦύπω ὃν νἐώπεροσι πιρι" 

ἀσουύδλυτοι ὃ τρ ὐδῶν ἅπερ α᾽ αὐοὺσ ἐργάσει το, δε τούυ δὲ Νν πολιιὺ το πολέμου χπ6- 

ὕογ δαλὸι. ὅπ γοώτεροσ' ὧν ,ἔφύτων συϊιἃ τ. ἃς ̓  ̓ἀ ἀδι γιρσαν. ὸ οὐκ ἀξχεϑὰσ τούτο ἐπήγαὰ 

ἀπθλλῳ χεόμψῳ . Καὶ πὸσ γργήνας. ἐβᾶν στ (δ οσ ἀἁρμόφεν εν “πολέμῳ ϊ 

Ἐἰ 9) πον λιπαργοῦμθμ: δτὰ εἰετως δ λα τῷ ὑεῳ, σιν] μῳσ δραμούμεϑει: παρὰ ὁ λίαν 

αῤλνο 
ψ ἢ 



Αιοισοφ νου δ: 

Ωἰ πὐσειδερὸ 8 ἑρμῖσ ὁρῶντες ἢ ἘΡ' Οπόσενονιωςκαλδμὴ οἶφος αὐπηῦ Φαϑηετοῦιν- Ἢ 
ἀγρθίκουδ ὑβιόνττα οἰφησὶ 
νὼ δ αὐσειδὸν . “Καὶ γορέ 

μν. ἐπεὶ Σ δηγὰ λαῦνου σ2ι: ἐν 

"τὲς ἐσσενδῃ . Μαφα 'οὴ 

“χοὶν δμκεσῖοι. “σποὼν δασία κα σὸς, 

ψελὺσ'ες σπαντεῖα δύω [α. 

μᾶζα δεῦξιν, ὁ σρυφνοσ' 

ἄπις Αδλωσ. ὅτανὰ ὀς 

κοιμὸν ἑσιῶντου, ἐκ οἰσὸν φί 

Καὶ πυκνϑὺ Θαρην ὠςπερμάζαι παρ δορσίά, 

Τρ. Ν" δῇ. ἐ)ὲσρύρα, λα ἀπρὸν τνρἑέμαθισανε 

Αἰτωρίναικεα, δα φ λα δνηρὸς. ηὸν ὁλιονε ἡ » 

κα; λῶσ' αὐ Νὴ εἰ πολλάξειεν αὐ μεσύρχρον:" Ὁ 

(σηβίγωγ "δὴ πὐθυμώ καιῤηὸσ' ἐλθεῖν ἐς ἀγρο, 
Καίηρι σαμὅν ΤῊ ἢ δεκί δὰλῳ δ) οἰ χρόν δ η ἰδηρς ΣϑΊ ο 

Αλλ αἰαμυμϑέν τι ὡ᾽ φάρις ΟΦ ΑΣΤῚ 

ἫΝ “λόγι ὑπὸ Τῆς δγαάτης πϑρπσαελιμεῖς. : ΜΌΝ ᾿ " 

δὲ, τὸ προιφάγα φερόρ ἣν ὠνερεῖχαὶν τη κέν ἡμῖν, υἰγ ον στ' τῷ 

ἰτον τῆ δὲ, ἀξ. ἐσιώμάμων. Τῶν “ὥτϑε λλοί. σίωμ ἐκέύνων εὐ δ 

ἄλλως. φασὶ ὸ ὃν δᾶπνομ, Τῶν τεσύκωνεσῶμτε μύρων, ἕ 
ἐν ᾧ ὕκαιςος αὐτῷ κομίζων Ι 

εἰσ' κονὸν καϊατίϑετοι οὶ Τῆς πρυγόςτε τῆς γΑΜΚΘΙΙδν )»ὰ 

πἰείνπες σαούνίων μεπέλρισιν Τὴσ ἐωνϊ σι πῆς ἥρὸς ς Τῷ φλέκσρ 

᾿ῥ δὲ εἶφον αὐτῶν, ὀκαζα 
ἀλφίρις δι μαζι " διλνλανκνὸν. Θέ πεν πυκνῶτοιι Σπυμδιλἀλοιϊαῦ “σρυ οΙ ξυμ μουπωμμαι 

σίαν δ τιωσιλίωλ μ ἐκσιαφ ὁρῶν ὑψῶν δϑω λίαν. ὅταν ἵκατος οὶ ἑαυ Ἱὰ δψα αὐενέγαναι ἰκαϑῇ 

ὡ- ὃς ὁ κοιμόν. ἃ ὅταν πελλῶν προίκθ μὴ ᾿ἰδεσμαίτων λάβιυτὶς ὀϑίλο,δὴ ϑπενδαιδαν λαλριμόνδη 

τλον πὶ ψηρον, ἔδεσμα: “δὴ ὑλογ,πυκὺ οὐ, τ μᾶζα ὸ πποινοθασίαι) Ηὰ ἃ σφύρα γοῆρδωι δέ ἢ ων 

ΧΡ σφυ β΄ ἐλοντα ἐὥσ' βωλοκοπρῦσι (Δ ριναίμας, δι. στε δύ» ἀλλα γορακά. «δεν τὰς βωλουσ, τῆς 

γσ ὑμεᾶλον ἡραύσειρ. Θρίμακες “Το; ὁ πῆνα, ἐργαιλθον. ς 9 Κ ἀπυχυρίφοισι ̓ ν ππιρμάχωψ τὰ τα «χ 

γΆυ ποιρίονκε ) τοῦς ἁ λωσὶ πρὸ ὃν ἀϑεμν. ἐπτῶι ροῖσι ὴ πὸ ἄχυρα ψανρῖ» ἀρ ] μ οσκαθδθν 

εϑνγῶι ὃν πυρὸν. ἢ τοὶσ' μριάσ. ἢ " ἀλλότι δ γουὅτον ἡδονομάτων. Μεῖορι ὃν" Ω μεϊαξα Ὁ [ ὅρ 

γὼ. Ὀρχοιδὲ: ἱαλούνται. πὰ μιύσει ὃν ἐλαιῶν δ. 3 ἀμπέλων. ἄλλωσ. αὔόρχιὸν ΓῺ μεἴαξν 

ΝῊ δὲ συμφύτων, πεόγὴν ο᾽ ᾧ ̓ ἔτος ̓ αὕστι ἰαστιξ. ποΐζων οὐ πεν ὅτι ἀϑυυδα τὰ τις διαβάσεις αὖ 

πρὺς αρλῆσροι μεΊ6ρ Αἰ: εἰπειδὰ σεϑλὸ εἰσί ἡ μεϊαξν. κα αὐγὴ αὐπιδ φυτῶν Μουῖ. Αλλωι ἠγὶ σὰ 

ὀρλὲον ΩῚ ὁ μέϊαξῃ 5 ΞΞ φυϊῶν. Α͂ δλασὶ μεϊορχιον Ων μεῖαξν δ "ῷ χυρίον, δα λέγ)» σρλος: ἱαλῦῶα' 

εὐντις Φισι μιδϊατέσειε πώφντο, απ Ὁ ἀρυρῶν 3 ἀπειρο μη" .Δ δ χρόνου εἰδγον ὑπο ορισεϊεῶσ, 

αὐτὶ το τίω ἦιν. Πιωγοῦ δὲ ἐρέμα σα αλγεἰν "ὦ ἐπισυρᾷν τὼς βώλου ὁπὸ τὸ κὐπορ σοὶ απέρ. 
μαία. Αλλάναμνιϑέγτεσ. . δε πσλὴ καὶ μέλ ὃϊ. ἀμοβαῖον. Ἂ μϑν, προ νορκ 13, δκακωλῳ Ῥο 

λὶ ὑπ. "οὗ ῳ ἡ ἀφϑέσει ὠνία, ἀκα! ἀληκα δ με τοὶ ὀκ!]ᾧ. μονόμεβ ὃν δὲ κι πιιραπέλδυτομ. . καὰ 
ᾧ ἰκρέσει ΠΡ Φοχάιοὶ πέρα μεϑονκάϊαλικῖ εἰμοι. ἄλλως. ἁ «κϑεσισ' ἀϑ τη τῆς δὲ πσλὴς κώλων ἥ 

δὴν ὁμοίων τρόλθιδεμα γα. ὧν Υ̓ " βενθμεῇομ. 1 ἢ λοιπὸ δ᾽ Με Τα λκαϊαλικία δδτελθυπίδον 

ἐφϑημιμ ἐρές: νφ δ μὲ ἀμφοτέρωθεν τῶ δὲ τολιῶ. Παδλαασίων δῇ πεσε, ἑφεισὼν τὲς τα ἕᾺ 

"πούλάθων. “ππρλάϑη λόδο, ἐοἸάνες. "Τὰς ἰωνιᾶσ. ἰωνιὰ λέγ. ἡφντεία δ᾽ ΜᾺ "ὡς οὐ ΔῊ ῥόσων 

ἐρσωγιά. τὸν τὰ ῥόδα Φύ τωι. μος δὲ δ᾽ ἴομ, διάφορον μορφννῚ λον. « «μὐῤ ῥα αὐτῶν 2, πὸρ ἢ 
Φυρα. «ἃ δὲ, λοιίια, ἃ δὲ μέλανα κρὰ οὗ πούτῳ ἰὼν ϑαυμοιςῦν ὅζιν ὅ 01: Τῇ ποκιλίῳ Φὰ ὀψεώσ, 
αὐτοὶ γ ΑΨ ΎΡΑ διυύωται λθμώμα σληροιῦ. Ἰὸν 

-Ξ 

“ἢ 



Ἧ Ετρὔμη. 

πο κτλ ονϑετονζλλν.. 1... οὙζντἄλωδν.πιῤρατερνπὶνν 
ΓΟ Αντὴ τούτων τίν ϑενωὶ εὐ το κα πον 

τὼν απσλως μινημιονθύσοις, τλῆ 
ᾧ “τὴν ϑεὸμ προσεί ποτε: ἐλαῶν ἐπηγοίγεη, ἣν πιθοῦ μϑμ. 

Χοιχαῦρελοῦξώφ ἐνταθ ὡς Ασμίνοισιμ ἡ μὴν ΚΑ λϑις» δ σῶς " ἐπεὶ σϑρον. τῆς ἀθηνᾶς 
Σῷ ΓΗ δ ἀρεῖ» -πύϑῳ. ᾿ ὅτι ἀιφυρόσ τισ ον ὁ ἀπ! ικὴ 

; Δαῤμομαβυλό μϑινοι Ἴ ̓ ἐβοίως, 
; Εἰφάχρὸν αὐεριπύσοιι. ἐκορανὶᾳ Δἄϑεσις γοροῦ μορος 
; Ηϑα Ὁ μέγέσον “ΜΙ βροφικὴ κώλων [κκ. ων πὸαζ. 

Κέρῶς ὥπποθου μη Πῶσιν δπὐσοιγίωργε ᾿ ἄν ἱκὰ ἐφϑήμιμι ἐ ἡπὲ 
Κὸὲ Β ς΄. οὐδὲ δι μεξα ἀκααλωκία: 

τ ἐον ἐηρίβορϑι: τὰ γ'. .ἡς ὅμοια. εἰωνμιὰ ἀϑότοι 

Μόν Ν ὁ "μᾶς ὠφέλοσ: ᾿ ἀπ μάζογος. στὸ σἱν, οἰ. νη. δακίω 

Ῥὀλλεὶ » ὑπώφρ μδι: , ληὰ πενϑεμιμερῖι. τὸ ἔ. τά. 

Πρίμππτοτη οὶ σοῦ γλυκέα» . ΕΝ οὐνεατ τοσατΝ 
ἌΝ  Σ" οἰκα τοι ληκα. Ἂι. ἐέμαρις 'αβε 

καδεπομακαὶ φλλαν βημὸν λῥτοι. "  παμωμιί 

Ἐν 1 }...}..1] Ἷν ἡδ)υν, ἐφϑομιμερίς, Ἂ ι8. αὐναιππριιδὶ 

Χ Ϊ ἰδραιοὶ σωχηρ αν κὺρ δέμεῖρον ἀκαποληκίορ᾽. ὃ 
ΠῚ ) κ- κα. οὐ ἐἰϑέσει σίλρι εἰδι βοτ 

οτεσετοὶ τ' ἀμυσε Δρι Ἢ χεικὸ πραμεθο μι] αληκίν 

Καὶ “τὸ νίασυκι δέοι ἐμοὶ ὅμοιοι γὴν δ εἰ τῇ ' ἐἰϑέσει (Ὅὰ 

Τα λλ αὐ᾽ δεῖ σὴφν το, ἊΣ δ τλῖς ἀμονβοιίασ' μῖ. ἐπὶ τυ 

ΠῚ ροσ' λαΐσο τρίσελι ῦ δ πέλο 55 ῤπο γοροῦ κορωνὶς. 
: 2 ΜΙ βύμ τ' ἔδινα. εἰς αλλ ξερ φωλι 

Α λλὰ γρὺ Ἴρτ' ἦν «ᾧ ὁ μῶν ὃν τρλὺν ἤδαχφόνον ἀδῥτοι τοῖς ἀπρέσεσιν ἡ σιιυηϑης 
΄“ῳζν6ε 

ΗΝ τοῦς ἡμᾶς σίδα δον ὠϑιεῶν ἂν ἄφοιτοτξ πἴλάγραφοι. Α᾽ νῃ πύσεω. .ἀπτελ, 

ἐριΩσοφωπε τοι γεωρῖς οἰντοὐμιοιδὰξ ὐϊοτί, 98γ. ἰδίως δεὶ ἕρπει ὁ, τῇ γι- 
: ἱ ΠΝ εὐλξιαϑου!. ὅθον κα ̓ἧρατον. 

Ῥύματ' ἐβάλωϑ᾽ ἀκῦζσου τὴν δίδως οἰππῶλι Ηϊϑω ὃ ὁ μέπρον. ἐσεὶ ἑόρή 

Ὁ» πσλέίω στούν των το "ς πωργῖς 
συμφὶ Καδώποινα Δ Φιλαιἐκ, 5 ῬῬάγρων ἃ ποίντοω ὄχον αὐπόμαϊα ἐν ἡ πρηρλι μῷῳ ὠνούγ “Ν 

ἐδαπείνων. υτινδε δὲ γράφουσι, μυτὰ “τῶ γοἵνα ω νοοῦ ῥϑψμον ἢ ", δαπὶ γῇ πέρυφῦ δ. ξέλτιν δ . 

εὺς τοῦ 4 Ἰ αὐκπνώσαψψ. » λέγᾳν μαδὲῳ αὐαλίσποντεσι δὰ ελίχε πεῖψτα ἐμξ ἀγρῶν, ὅτι ἂν 

“ἕῇ ὀρήψι, πολλὰ πον νἡ τιμὲς ἐλαχίσησ οὐρίσικται: ΣΝ ς "δα δὲ σαπρία. χίδρα »δάπὸ ἐλύ 

μου πνό μϑρορῦ ᾿ἀρέρλαν: Ἴδισμα “πιρὶ μαρήαν ἧντοι τὺ αὐλλωρῶν κριθῶν," ἡ ἄδοσ Θστοινης ἰκ ύρυ 

δὲ δωλοι τίὼ δυζίηοίαν. Α" λας ἐρφμα ἐκ ρυθῆς γίας πνόμϑρα. Ταμὰ δλωίντε πρὸς τοῦ 

πὰ Φκραῖ; Ἰνοσ' οὗ “πυτίνη “περι (ον. ὦ λιπονμτες πλῖ τοι. ταὐμὰ δὰ ξωωΐασε, σι ὴ πρὸς τὸ ἶρλι 

λόγον: “λιτῷ ἢ εἶχες 2»λὴ τοι. μὰ δξωίετε ῥἡμαία. ὃ δε ρμῆς δέναιν ο λέγων πρὸρὺ ἐρωπηξοὶ, ὕΡ 

Ἴ;χ,ὦ δἋ ἂν μὐ τα Ἵοσεν τοῦ ἀ ἀπέση αὐτῶν ἡ ϑεὺς χρόνον. ρ. φιδ πρῶτον ἡγομέμαι Φειδίαν ἢ 



Κοισυφάνους. ὦ 

Φοδδασ. Φιλέχριδ ἐπὶ τυ» ξ. πρώτωμδῳ ὺ αὐτῆς βρξεφφγαςπραξαϊκακῶν 

ϑυοῖόρο Ὗ τὰ ῥαν ἐς αὐῶνον: αἰ Εἰτοι περιελῶ φοβηθεὶς μὴ μετοῤλοντὴν δίκης, 
45». ὡ μὰ πλνω αι ὃ “Ὁ 

συ τῆσ' ἐμνγᾶσ, ἐροέθη ἐσ Τας Φύσεις "μῶνϑε Λοικωιδιηῤνου Τό  ότρῳ 

σὲν νεὸς ὸν μέχαιν, ἐλον Γρὶμ “πῶϑ εἰν Τιδιεινὸν͵, οὐδ ηὸσ' ὀξἐφλεξωτὴν λιν 
Ἁ 

λβν σίου τεθμιὸν, παιλαῦ- Ἑωβαλὼν ασινβῆραε μικρὸν μετεωκϑψιοίεμα' ων 
“τῶν σ᾽ »περικ λύουσ' ἐπι 

πη θνιον φοόίου δὲ ΤΗΝ ἐξεφύσησεδὶ Ῥσου Ὑ τῤλεμιονιὼςτυτώκεεπνῶ 

σαντο οὶ φοιδίασ ποι Τάντοῖ ἔληραν διοικ ρὕσρα Ἴδε τἰκδΤερτῆν ϑιζ δ 
ἡσοσ,, δόξας ποιραλογζε- θρδι ἀ «πῇ το πρῶ μὰ ἡκῦσ' ἐψοφ "σεν μιπέλος, 
τὰ μφέλμ λροίανὰ Καὶ αῖϑος “σληΐεις ὑφρηῖ ς αὐτί λαίκτσε πίθῳ, 

φυγνρ ἐσ ἰλὶν, ἐρολαβ Ουκέτην Ζλὲσ ὁποούσωγ δε: "Φ αϑίζετο. 
σῦν“ ρλμάόμα εο διὸσ δῳ ὀλυμαίᾳ λίγυποῦοοὴ 3 βεργισμ ἩΜ Ἰἀπρανᾶν ὑπονλείων ἐππϊσκυθο 

ον ρσνὸς ϑιν ἀπδογύτον ἐβδομοσ, “περὶ μεγαι ρέωμ παν, τι ο αὐτοὶ ἱ κατεβόων ὰ ἀθεναίων ̓ ἄγαλα 

κεδειμονλοισ οὶ κω λέγοντεσ' θρποϑς ἀγορᾶς διλι Μ᾿ τ ἀριναίων. αἱ ὃ ἀἰθανοὔοι τοῦτοι ἐγαφίσειν 

“0. πιρικλίους ὠπόντοσ, πίω ἣν αὐτοὺσ εἰντίω μενοι τίὼ ἱεραϑηῖς ϑεῦις ἀπε ργαζεοϑς: λὺν σι { 

τίνες ὡς ς φᾷ) ου τῇ «γιλ μάίοπο, δέξαιντο “αὶ ραλογζεοὺς τίῳ “πόλιν κρὼ Φυγεδθυϑονγα, δ 

“περικλὴς Φοβιϑιὸσ' διὰ Ἂ ἐπαίσουτῆσο “τῇ “τὸ ἀγίλμαί ὃς “ἀρ. " Ἐιδισύνεεφωμ ἔνα ἼΝ ἡ κλϑ 

πῆ, ὑγρανε ἡ Ἢ καπὸὶ μεγοιρίων- πινάκιον, "κο ὧὸν πλεμον ὑβύνηε) γκῳ. ἵνα ἀπηρρλνῤϑμοισ ἀδε- 

γαλοισ᾽ σ᾽ ὁ " πόλεμον, μὴ σῷ πὸὶσ εὐθωύασ'. ἐ γκαλέσαις μέγα ρέϑσιν ὦ ὡσ'᾽ τίω ἱε ἐρᾶν ἡ δργαδω τῶν 

ϑειῶν « ἐργαισοιμϑροισι ἄλογο ἣ φαίνωται ἡ περικλέουσ ὑπόνοια ,ἑπ]ὰ ΓῚ ὑσπεσ πρότερον Ὥς ἐγ, “π| 

λέμου ἀρ ΧΩ, ΓΙ Χ “περὶ φοίαν ϑβνοβθμων. φοδι αι ὡς φιλόγ μι“ Φηὸν ἔκαὶ πυϑυσίδρου ἄρχον 

“χοσ' κι ἀγαλμα “τῆσ αϑηνᾶς κατα σκϑυα, ἐπὶ »ὐφόλυτο Ἂ γαρίσίον « κω δρακὸντὼν τῆς ὑπ ας ἡ 

λεφαυτίνισ ἀφινᾶῖς, ἰφῷ ἰμυτοογνω, ϑεὶς ὑπὸ αὐϑῇ ὡς νοσφβι σοί μϑρο αϑὰ έϑ, Εἴ μκ περιίολύνσ' 

Φοξιιός. ὁ ἕντο ὃ περικλὰ ὡς δὲδνὺς μὲ τῆς αὖος κοινωρσῃ αὐτῷ» τουπίιν φλαξούμθροσ, μὰ καὶ 

εὐλὴσ ζυμιωδα Φνγᾷῇ- εἰδιιᾳ γῥο ὃ περικλῆς σωνεγνωμ ένα τῇ ἀλοπῆ. ἐσεὶ νὰ ἐργπίροι πεῖν “πο 

φα Σὰ ἀϑηναίον κιρειροτόμηται. φοβηϑὰς, οἷ αὐγν νδελυλβῆραι ἘΠῚ κλοαιὶσ, ἐκ ἵγησε τὸν. ΄“ίλθ 

“ποννησιχικὸν πρλάδων . «λα σούσ' “τοῦ ρα χῆς ϑοοιϑβις κὸ περὶ ὃν πύλυμον ἀπα ὀφλυθενῇων 
Ω δβ ἀϑημκίω ν, ϑύϑυνας! μὰ ἐχθν: Τὸν αὐτοδάξ. ὧν ἐμπεημῖαϑ δάκνοντοι. αὐϑοίδνδρπλον ἐπεὶ 

ο; ὸρ λοι δάκνοισι τοῦτ ὀδύντας. οὐδὲν δακυᾷν βλύπογτοι. αμαλὼν ασινλραι. ἐπό ψήφισμα 
περι ΣῊ» μνγαιρίωρ ὁπερικλῆ ἔγραψε μήτε εγισ με λιλϑον ἀ; ἥϊκῶν αὐτοὺς ἐπιβαίνειν. «ὁ δὲ 
μὰ, ὃὺν λυφθίεϊα ἀγώγιμον ὄνοῦ!. ἐφὺ ἰωιννϑέβσοι “πῶσοι ἡ ἡ ἑ λλᾶς, δὸῥῥ πολ ΟΝ ἐποίασε επινὰσ' δ 

φασιν. ὁτι πλεῖον αὐ 1σ. νὴ {ματι φρισιρ αὐτῶν ὑρεὶ ραποῦσοιντῶν γιυοκ ας, ἀϑηναΐον ἣν ἑορτῇ, 

συμβουλϑύσρισ' “πολεμθοϑυι. ξεφύσησε ὲ- "ὅβεκίνησεν. ἐπτάραξορ. ἑξζῃσ' δὲ «πὸ “τὸ αὐλνϊηροα ω 
φυσᾶν ἐλαβε. καπνῳ δὲ, τροτηκῶς ὀπῶν υἰπέμονι δόλου τῇ" Φο΄τῆι. ὧσ λα κα Ἂ πρῶ. οι 

κόυν πεὸσ "οὺς γωρηὺς λέων, τοιαύ τως “τρουποίς ἐχείσατο. 'συμιξαίμᾳ γὺ εὐ τῇ σιιυϑέσει ἢ ω 
“πίθων φαδγα ῤῥαγῆμαι. κδνν "ον σπιὲ ὁπράκα πλησιάζοντα, δεαρρβμὶ ἑπερὸν ̓  κὼ γῦγν “ποῦς 

λιν “ὸν ἐγγυδ'. ὡς τε πολλὴν ϑοίως τίῳ βλέξιω. ἡ δὲ λει μϑνον, τοιοῦτον βινιὺ "ὡς ἀποιξίκινί “ 

ὃ. κὺ σωνεϊαραῖλρε. τὰ πράπαασοι, Ἰὰς πολέμου ϑιοομϑῥου, οὐκί τι ἰώ οὐδὲ εσ. ὃς ἐδιυϑαο αὐτοὶ 
παῦσαι. καὶ οὑτον " ὀράνα ἀυραπαώλν. Κ αἱ πίθος πληγές. γῦτο λογον οὐκ. ἔχε. ̓Αλλίξ αὐ- 

σοῦ δαλρὶ γοὺς “πίθους ὑ7» "δὰ πολεμίῳν ἰιμτούγνυοϑτ. Π ροσήίαοι 



Εἰρήνη 

πρταῦν το] οἰνϊωυμδηδναὶηρ πέλλωγὼ σι πιυὐημεμῤδευόν. 

οὐδ᾽ πῶσ αὐτῇ προσβκοιφειδήασ ἡξευκδ εις 

Χοόμ᾽ ἐγωγεναλλν γένει. ταῦτ᾽ ἀρ ̓ πρόσωπον ἢ ἦν. 

Ονσκισυγγεμὸς ἐκείμσεστο. γλοῖ ἐγ ὑμάσλαν ϑαῦφ. 

Ὲ ρΚάτ ἐπειδή, νωσοίῷ ὑμάναλοῤ λεις ὧν " ἤρχετε, 

᾿ Ηχρίω μέμεν ἐστὶ λλ ἥλοισι κρὰ σῸρΡΗ ρότόις, 

3 Παότε ἐμηχανώντίῷ, εἷ μὴν Ἤν; φό "ρσςφοξύμι 1: 

Ἶ Κιἀνύπεινομῆ λακωμων 7ὲτ μα. ἐσυυοχρημοσιν 

ῥῥμτανυκνον," ν"} πυν ν ἐε Ο. 

Πρυσήκοι συ, ερὴσάνο ὁ ἃ 

πεοσιίι4. "λέγιτοι ἐπὶ δ 

συγ γοῦν" διὰ τοσηρὶ πένε- 

γηκου ἀσσισυήῖι ἐνγῆσ' ἐκόρῳ 

συή' «γῆσδὲ ὠὐσὸν φησὶν. ἐπεὶ 

ἅμα ἀρῤφυγδμαυ ν, ἡ δώ 

εἰνεαλεχρασεν.Οὕ σισυγ 

ΠΩΣ εἐπειδνης δξνπεν,οὐσίς, 

ὕσωσ αὐτῇ β προσίοι φέ- 

δίας ἰκυρεόφρ. --Θ. προ 

σήκοι ,δουγγερὶσ ἐπήγαι Ξ- ος οἰ δ᾽ ἅτ᾽ ὄμτις οὐρᾷ οἰκερξς ο δλειρωνόξεμοι, 
γ-: προσμίμομτες γυβλέ- 

Τήνδι ̓ἀπρφς! ψανσει,αἱρρώετ τλεμ, αὐνέρποισοιν. δος ἡρμται οἷ ὁ συγ ϑμιὃσ' ὁ δὲ ἡ 
Κάταϊεκ εἰν ων γεκέρδα, “Το! -ς σιωρεοὶ ς ἣν κακε κακόφ, οὕτω φρυνιλοσ 

Αἰ ρὴ ἔνθάν δι αὐ ιέρεις αὐτῆι μωρέμνω,  ὀ ὀ ὠ Θὲ πρή,αἰαπνωσκῴσυε 
Ἵ ᾿ ᾽ ΕῚ ἊΜ ὟΝ ἤ ᾿ 

(ὁυδὲν αὐ τίων αὐ δρῶν τετὰς κρα δας κα τή νϑτον: Ἂ» ἐδλννὴ Αντυρε 
" . ! ιλ ᾿ 3 ᾽ εΝ Ι ᾿ ᾿ ν » 

ΧΟΡ ΝΈΩΝ δὅν"17 770] ΤῊ ΚΟ βωνίων πὶ “ὡς . αἱ: δὐμορφοσ δὲ ἀσείγχοιι 

“' κε "ρἰννοῦσοι ὡσαφΘὴ τὸν 

φέδίανο οὐν» νῥκαλλέδανα ποιοῦσι. κἀῆπει᾽ “ψω σά. ὅρα τονεῖντοῦ τίὼ οἰκονομίαν: "ο 

ἐκ:σλαγήσῃ αὐτορν πεΐντοι γα τρόπον ἡλϑονὲν ἀρ ἦι πυπριήμιατος, μὲ προσίεροῦσοι ἀϑερα ; 

οἰ; Φάσκωμ ἱπέρουσ ὃ αν ΠΝ αἰπίες «Βοιώτους τε καὶ ̓μεγα. ρϑσιλφασι πρῶτοι τί ὀρ 

νίω ἐσκκορόδησαιν. νῷ δὲ πώλιν “ρυδ αϑίωαίους ἀποφαίνεται αὐ αὐτί τοὶ του τονπολέμου. δὶ ὧν ὃν 
«ϑιῶλια Φιδι γράψαι ω κατ με γούγεω ν ταιγάκιον. (ἃ ἀδὶ ἱουλδμουσ' τινὶ συμμιαυχευσεῖσ' 

εἰ τύτοεσινϊων χωρικ ἔνα τί οὖν τὸ “"ριἥου πίχεν ὅτι μϑβσίθ᾽ ιῶ φλόρήνισ αὐγυὲ ἀτυχῶν, ἐπὶ 

Ὡρυδ δ λλουσ αὐήνεγοιυτέυϑοἀτίαν δ διχεὴ αὐτοῖ : λοιπὸν κατοὶ “νώμην προκεχύρακε τὼ πράγμα" 

τα φηὰὶ διυῤφλώρένισ τυχόν, βδῃ κοὺ αρθ αὐηρυδ' παρ ῥ ισιαζετο, οὐκ ὀνφδι σαι βουλόμανθ; , 
“τοῖς. ΜῊ γουὴ ἐνώσορ ὄντωσ' ὦνα ε ἐΤίοι, ἀλλ᾽ ἀπορῆσου προωρου μϑμθν αὐτουὲ Ὁ»: τοιούτων Ἃ 

ἐϑῶν ὡσ' αὖ μὰ τοισ' αὐτοῖσ' ἐμιμϑῥομτες. Δυσνουτ᾽ ἐχοσι τουδὶ ὑπηκόους: Σεσηρόται σ᾿ ἀπὸ 

» ἱκωυῶν ὁ μυτὼ φορά. ὅταν 7ουὴ ὀρῃ, ἴνβ σον σεσάρασιν αλλίλοις. Τοὺσε φόρους. ὀδύκουρ : 

1 ἀθηνοίῆοι "ἀν ἔρδικαι ρῷ τογαρλέμιν,ἀπερδ; ἄγρα πρὶ του φύ βου δυσὶ πίλουν οἱ ὑπηρέ τοι. 

- Ἃ; χροίοφλέισι ὅτι αἰγφοίκφδέϊσ καὶ σμικρολόλοι οἱ λάϊκωνεσ τἶνλου ἐπ τῶ χρυσμιϑ ΞαΘιλοχρη" 

ματία σσείρτοιν ολ, ἄλλο δὲ οὐδὲνεσαιν δου σϑὶ του ἐζούουσ ἀποίνορωππι. δύουκ. ὐην; ἐΐνῳ τινὶ, 

ἀφ ασοίρ της ὑπηβαίνφν. «λλ᾽ ὡρισμιονμς ὑμέραισι “Δ 4 ρωμόβονον σβαπειτῶ τῶντες “πονό “ϑέγουσ. Φ 

φλδόλδρον ὅγε 'όρω νθασ' ΚΣ ὑππκρίσεως (δι οὐδὲν θαυμαὸν ἐνχοίϑιι ἐσείουψ,ποι Ρ ᾿δισ᾽᾿ Δ ὁῴι ὡνηλὰ 

σἷασ κθ τοι φόμθ᾽. Τάσ' κράδασ' κατήθιο τοὺ αὐτο  αὐπύκ ὁπ ον πιλισυϊεᾷνὡσιϑί ἐπι θνοντοιφοὶ με 

“πελους ἡμῶν. ράδν; ὴ ἀϑοσ' συκῆς" ἴςι ἡ δὶ μηλβεψῃ: μματήϑωρ κα τί ἢ τοκατίκ ον. 

Ἰὶν κορώνεων. κορώψεων. ὧς :Φιβαλεωνὴ θ5 λόϑοσ' συκὰς (ἃ Αἐναχαρνόῦσι “τονδὶ ἰωο ἌΣ ΟΣ 

ἴωο ὁ καὶ κωρηἸσ' αὐτῆς ἱεὀρακιξρικε Χ’ Ἴ ψιύχεϑαος: 

ΝΣ 



ἔξω κυψαμίωως ἐπὶ ππρρδῦ ας 

ἔμεν. ̓  αὐϑ ρῶπον Ἂ σερε 

“ώμίω ἐφωσεὶ κανέμ) δγω 

ϑεσῃν (δ᾽ σορπὶν ἐμ'ποιὴ σοί: 
ἀγα φαίνηταιοίγαινακῆρ 
ον » λόλϑης. Εξ μεδλμνον κν 

ῥέλίω. ὃ μιδήμνουσ᾽ χο- 

Ροῦ σειν κυψελίω. ἴσι δὲ ὦ 

δὺς ἀπείου ἐμεβο διιωτὶ 

συρῶν ἢ κ ρεϑῶν. οὕ τωσ' μ 

δρῶ, διά δίοικ ρύφεαι ἀὐ 

ον Ὁ τὐδίλαι ἀριγῆι σίοοτει 

μόν. δαφι ρᾷπρθ) τίωκν 

φολιδαὸ ὅτι ΠΝ δ ον τοὶ σίω 

δρ νη «ὦ ἐμέλλπλεκ αὶ 

ἦ σον ο(ὗ ἐινψέλιι, ἀλλὰ ἣν 

κφαμέωι. διδλθῳφεσίναῦ 

πίωδιλα ϑἴνμι. 

Ο φργτησ' λεώς: δὰ ὲὶς 

σωνελεῖς Ὡ πολέμωρ εἰσ. 

βολάς, ὁ σκ δια πυγήσοιψ τὸ 
. τον .-3} Α 

. εἰς τία “πόλιν͵ οἷ ἀσαθ ὦ 

ρῶν “Πωλούμῆνθ, οὐες 

ἀρφιτοφανουφ: 

ἐξ ἐκοψανν ἐγὼ ἡ φυϊώροις ἐξω αὐ αμαμς 

Τρ' ΝᾺ Δώμελε ἐνδύκως δῶχοαγ ἐπελκοὶ μζηῦνλι ἴαν᾿ 

Εμβαλόν τις ἐξ μέδνμιμον κυψέλην αἰφώλεσοιν. οΣ 

Ερ' Κά χὸυδ᾽ ὧσ' ἐκῆλάχρῶν ξυνίλϑενού ράχατλεὼες 

Τὸν Ῥδτρῃ πῷλέμεμοσ ηὀνουυννοῦκε ναΐθν «μ 

Αγκωτ ὧν αὐγερύτων, (Δφιλῶντος ἐρείδαε, 

Ερ "λεποηρὸς “Τοὺς λέγοντας. οϑὲ νω. σηκὸν τις ὃ 

Τῆς “πέρ τος αἰθέρ πῶς κατρρῦνσαι οἰλωϊτὼν, 

Τήν δεμδρ δικροὶς ἐωθυν“τὴν ϑεὸν κεκραξμδασιο: 

Πολλείκεν φαφ όσον αὐ τὰν τῆτδετῆς χὺ ραξῆῤϑῳ: 

Τῶν δισυ μμκαχον ἐσειομῃρὺς πρύλεις Διπλυσίον: 

Α͂ ἐπίασ' ̓αλπροστι ϑίνεροδτῷ ρομέν το δ οῥασίδιχο 

Εἰτ' ἄν εὑμιξῖσ ποῦν ὥςπί ρκύν! ̓δασοιράήετῳ 

Ηπὸ Ἀ ϑω ὠχμιώ σσσκαν ἡ φόβφκαϑημᾶμ,. 

Α “αϑλαθαλλο τὶς αὐτῇ, ταὰτ᾽ αν  ἡσυοὶ ἤρϑγεμ. 

ὁ ὃ, τὸν “αληκδὲσ' ὁρώσης εἷς ἔπυ ἽΠογ,οἰξέψοι, 

Χρυσίῳ τοῦ τοι τοιού τῶν ἐβυ ουμηῃὸ φῦμα» 
4 

Λαϑθανιν. ἐαν ῥϑνα ὃκ ἐλαύθανε »σεμμολ ογθλελ μϑότως αὐτου ΧΩ μᾶλλον σιν! ἐνὶ ἱδωα μμλῤναν 

ΧΡ ϑυπύλιως Θλάξασ, ἐρὲν τῇ -πὐλ τραφίντοων. (δ. τοῦτοι ἀγροίκους ὅρτας ἑανὴ 5 κὐμαύθοινε, 
Φησν᾿ ὅτι δάγροικ λεὼς μεῖοιιι ϑεὶσ' πὰσπίλφο, σιιωλίυυφλε προδεϑὸν τῶν “πονηρίας Δ ἡΓυθη 

σέν ὑπαννν “᾿λίϊϑυοϊα ̓ ππῶλ οὐμϑρθκαϑοί πῷ οἱ οἱ σωυήϑωσ' ὑπ αἰνή, “πολιϊῥιόμϑροι. 

Α νυ αγίρτωγ. «(λ σε Φυλῖῆσ' “γι ἀηλάἀσποςερξιαϑου ῴιὶ σιωνϑοιδ δγαΐτησ. κοὺ αϑαϊιεχορνκένα ἐκ δ 

ἀγρῶν. διύσπθυ μῶν αὐϑρ.οἱ ὁ ῥά γρόϊκοι ἐκδππεμπεστοὶ ἡγα ρτα ἐμυταν Ἰσκάσωᾳ ἐϑϑιουσιψ. ἘΝ 

Α΄ “ϑενοῦν τοῦσ΄. αὐτὴ τορἐνδείᾳ ὄντας. τίὼ γευὴντὺ χὴν, ἰδγωσ' νόσον ἰκα λοῦσι.. Κα απ ροῦνποισ' ἀλφίσ 

“τῶν. φωγο( ὃ δσισμυε θόντες εἰσ Ρ ἐσὺ, ἐπένογη μιδπωριρεῦτες. Δ μκρόις δαράνοια. ἐδειλ πεῖν 

φϑλοι συκ ῥάίνοισ τονπῖει διφνέσι ὁ λό πεόγᾳ ράνοις ἱκεκ ρα ασιν, ἐπειδαὸὶρ᾽ ἡτο μὰ δεματροῦν 

“ες, τῇ κ βαυγϑ ἐσεῖθον μδσρι ποίᾳ τἰμἀρίωίωι. Α βλβει ἔυλοις ἀπώϑοιν ν τὠμνρίων καὶ ὺ σβέβαλον, 
ματα σκινάζξ) δὲ τὼ τοι αὐταξυλαἀκαλὅτω δἴκρανα, ἐπὶ το; ἀγροῦ, ὅνο χηλᾶσ' ἔχομποι “ϑεοντ' 
τα γἷς εξύλάνο, ῥϑοισ' “»"οὐτοισ' ἦρ Φησὶ δὺκ ρόϊσ' τίμδάρνιν ϑυμ Π οὐλαῖκ σιφαμϑουριμε 

πὰ τὶ πύλῳ ἐπρεσβυσοιν κθι (δγαιλλαλϑ, νλαϊίιε δμμόνιον οἱ ἡ ἀθαναῖοι οὐ πῷ ὑσεί χον. Ὑλέρα 

; σίδον. αντί τα τοὶ ἱλακεδαμεον ον, δ «μᾷ ἣ ὁ δτιίλαὐγου πολλον ὑπικόων προσελωρουν. Ηπιλισ' 

ὲ ἀφιῶσαι. «οὐπϑαν Φοβου δέ ὠχριῶσοι, ἀ2λ ̓ἰσιναρλα ὃ γοῦν σοῦ. ἀ ΩΡ μυταζορασ μοσυμύπων 

οὕ τω ὅπε φοβου δύ», Φ γλξίο, τοῦ Ὅ» δυλοιν “ἢ αὖ τὰ ᾿δαβάλοι. αὐτὶ τολέπεϊν ἀραβάλονὦ 5 ἐπῆβο 

Φὶσ,ς δαθάλοιδπι δηειλγυδ δια ἀλλοντώσοΟ ἡ τὠσταληγοῖσ. ΟΥ̓ ἑξησ ὁ οἱ ἡ ὁ βε οιτεὶσσλεγὶ δρῶν 

τεσ. ἀνἐ τύνη ὀνηθτινεσ' δι μοι οὶ διηματοχϑν,χευσίον πρ φέρον ποῖσ' χοῦ το “ποι οὔσι . 

λέπιὴ τοις β' Μγρρσιν. Ερνον αἰσλήρουμ. ἔφραονν. δβνρ- 



Ειρὕμῃ: 

Ἑξερυμωϑῶσ᾽ αὐ ὑμᾶσ τ Λαθεμυταῦ τοωδιἡνδεϊρῶμ 

'Βυ ρσοπααλ᾽ Τρ πὸ ἔυι παυώδλίασοῦ᾽ δ ἐρμημὴ λέγε 

Αλν ἔα ὸν αὐδρ ἐκεῖνον ὑιαέρερ' δνομικοἴπω: 

ΟΥ̓" ἡμετερός “τσ τσ ἐκκένος αὐθ ρολλοὺσον- 

Ἀ “Πρ οὖν λέζες ἐκεῖν ὁμ 

Κα ποροῦρηϑ: ἢν ὅτ ζω, 

Καὶ λέ λοσ' κοὶς συκοῷ αὐτησ. . 
Καὶ «ὐκηθρομ πρὸ τρέρονιβον,, 

Ταῦ οἱ ποὺξα σαν τῶνυν! 

Τὲς σεκο τοῦλοι δορεῖς. 

-Ξ »λ᾿ὃ ̓Τισιὼ πῶ: ὡ πότνια κα τενπύμοιπν 

ἕριΑλὲ ὀύκ᾽ αὖ εἶἴτρι πρὸ γεν ϑεὼ μου" 

ὁρὴν ΡΝ αὐ τοῖς ων ἐποϑε πολλὸν ἔχει 

Τρ' Ἠδ ἀλλὰ πρδοσὶ μικρὸ. ὀποτω μόμομ: 

ἐρὺ ἔιφ' ὃ ,ΤΙν δός ς οὐ τοῖ σιπρὸς μ ̓ὠφιλτοίτη. 

[ ὠγυγαμκὼν νμλνῤεμρῖνο, ομμός ξυζ“ ΤΉ" ; 

ιν γ ̓αξεδω" ταὺτέπικαι λᾶς; "μανθάνω: 

Αἰκούσοιθ᾽ ὑμέσ' ὧν ἕν εζρε μομφὸν ἕ ελέις 

Ἐλ ἰριβασὶν αὐ» μα τη μετοὼ τ αὐ παυλω, 

! " ν : 
ὡστικεῖν ου ῥϑὺ ἼτΟΙ "στῶ “λύσις δ᾽ ελοὲ οὐ [9] βυρσυπώλεσ, «πεμά 

ΐ ε ! ι. 
λισο οἤ λέων ἐν! 5τι το τῇ, 

ἐρίω κισεσημιέω τοι δὲ δτι 

Μιϊιροὺς κωμῳδιξι.δ) δένπει 

Αἰμμἱϑναυον ὁ ἐρμῖσ, 
“παῦε ποιεφκοὶν ὁ τρυμῶ 

ὃς. “ἀπυϑοιμὼν ἃ ἀνικρὺ οὐΐο 

κὰν πινεμκῦοι ’ Ἰώ μῳ- 
δεῖν. ον γολὑμευπερορίτ᾽ 

ἔριν ὃ ὁ71| σθόψιοι ὃ ὡρμῆρκοὺ 

ἱκατοβιά τησ' εἰγὰ ἕᾺς οὅγοισ 

φιἀϑηνούίοισ'. Α΄ ἢ “Ὁ οὺν λέ 

᾿γρσιδησλη σὺ ἐκϑεσίσ' εἰσ' 

μέλος τροχοὶ ᾿μνν. οὗ πέντε 

μϑϑὰς κῶλα δμεπραάκα ) 

τιλαίωται Ἂ ὃ ς ̓ ἐφθημι- 

μα ἐσοδνι κϑέσει! ὃ δἰαμξδεν 

ὑφ᾽ Ὁ εὧὗ ἀμφοτέρω, θων ἴω 

ὁ) πλεῖ. Εἰ “πὶ νουργοσήν. : 

λελιθοτωσ' “κωμῳ δεῖ αὐ 

τὸν ὡς '“τομοῦτον ππύλιν, "ὦ 

Ἰαῦτοι ἄϑεινῶν ἐ ἐκόμον, 

μὰ Ἅοιδορέιν αὐτὴν. 
"λ" 

Α Ἀν δτὶ σιοναν ξς"ας Θ΄ δ τὰνο 

ρήνωμ φισικωφὸν 326 σου 

πε “ὁ πρόσωπειν. 

Αλλικ αὐ ὅποι δὴ τολὴ ο.ἀσθεσισ' “ὥρα πεξάμεβ ὃν εἰς ἰαμβικὰᾷι μέτρα ο(᾽. Ἰαυτὸ ὁ δὲτέλέ ̓ς 

προαναφώνεμια δ οὐ Οργνὰ αὐτο σ΄. «ἢ ,κῶσ΄. αὐντι τον ργίζ). λόπεῖλὶ ἡ ὑπερ: ὑπὲρ ὧν ὑσπαθον. 

ΜΙ συπιρατεκ τοῦ τη: "αὐτὸ τοὶ συπτόλε με ἤρα ὀυτερ ππικα. πἰρποιβὴ κατα νἀ  βέι ἐκ, ὃ αὐαφορόῖδ', τ' 

εἰτίδοσ ὡς δὲ τιν᾽ φδίικον. μαἐσονφβια ασίδυσ' σιδήριον. ῳ Κρατεῖ τ τί ασίδα ὁ ὃ ϑραπιώτης: Εἰον, ἀπ 

κούω,ὡσηῇ ὀρίω μὰ ΝᾺ λεσοίσσ' τὶ ἱρμιώ. νὴ λαλησούσης αὐτρλυῤ διε αιιιαή᾽ αὐτὶ τῶ Ἂ" αλᾶ. 

Ἐλυῦσά φιεῖ. Φιλόλορ ̓Φεον ὅτως. "λαἰυιδαιμόριοι πρὶ δαλν σωνύ πέμψανη» πρέσβᾳς πρθὴς ἀϑωναι 

τι ασορδλσ' πριν στ ρει πρθλ “ουὸ ἐγπύλῳ. “κοὐ τὸς μαῦσ' εὐ ξῇ Ῥ ἄγαδόντεσ ἃ ἤσαισ ξ' ἰρλίωδ) λαὐπεισῖμ 
σος τ ᾿ δαλι σεσὶ, φος στο σοία αἰ)τϑὶ ἰκίιλησίανιἐρω τῆσοει: ὃ σιυϊβιτὸν ἐπιροί τώωυ. ὠκησαν δὲ οὐπὸ 

λιμβ ὁ βυλόμϑροι ΑἌλωι ἐπλιωλέωνος ὲ προσβύυσνο μὴ αίκεσαωμονῖ, ἐξα σία σοοὺ ἐντῇ ἐκίολισίᾳ. 
Μ ετὰπὸὶ ̓νπύλῳ. «μυτο τὰ δὲνπύλῳ υὐ τουδὶ δ ἐχμαλώποισ᾽ "σίλαβεν ὃ λέων πεμᾷαν λακεσεμὸ 

γ"ονπρὸρ, ἀλοναίος ἐποπε λλόλϑροισδ σειν τας εἦρᾷ ἃ ἄς ὀλήζφεσοιν ἐβάθενώϊων ἐν Ὁρ πηλέμῳ ἃ «μα 

ὴ ΩΣ Ἰθρήνις ̓  ατονσῶν. αὐτέϊ πεν οὐν τοτεικλύων. θυ Το) ἐπικοότον Ι τον ἐρωπήσαν τοστέώβου 

χ᾽, τι 6: λῷ) ὀρ ὀηήλεμμον, ὅλεγὶ βυλληβικπόλε μομσῳνεκοίψαι. Κ ρηντσλίαν. παλήρι κυτίσναι 

κνυτίδω; ἡ δι λιν πόδ κί ςουσ' σλέαν ἢ προσέθηκε ν ὅτι “ξν τοὶ σάϑίυνοίδοις τῦτε ἴκ. τῷ υησίασ τὴν 

ὀρύμδ τριλσοιοϑν: ὁτωλαμιπρῳ ̓τρσπολίμῳ κείορατηκόσι. ̓Ασιειροτο νηϑῆνρτ τρίσιῶς 10! ;σ' ἀπὸ 

χειροτΤονηθείσης. κοὺ δγὰ που των δὲ σεμιψωιᾷ που ἀθυνιίουσ, ὧσ' ὑβουσίαν ὁ ἐς χηκόγους Ἰρίδι στο ἐρημδ 

Ο ἢ 



Αριςοφανουσ: 

Ἐντοῖσ σιαύσισιδι μὲ δαννΆ Σγομοδῶν φίρουσοι τῆ πὸ ἐλεικίσην πλίαν,." 

δα ατ ρῶς Α΄ πολειροτοννθῖνκὴ)σ ἐν τῆϊκαλιοίᾳ: 
πρθλ τοὺ πολεμιη ας πεν ΤΡῊ μοΐ Ρ τοκδν ταῦτ᾽ ̓ἀλλεῖσυγγμώμομ ἔχου 

ὸν ἰυλίωνα οὅτι σκυδὺσ' Ονδσ νύν ἢ ἐν τοτῖν Ῥὶς σκντεσιν 
ἬὍὉῸΌῸΌῸΘΠνΝ - ᾽ 

ἘΚΕΝΤΤΟἘΡΗΙ Φόβῳ τοῦ Ἐρίθινυν ἄκουσον οἷν εἰ ρτιμ' ̓ γεν 
κλίωνθ᾽. δ νοῦς ἦν ἡ ὧν. 

Ὑνλὸν χιργ᾽ ἀρικισ. τοῦτο ὀντηνκακόνου; καῦ τῇ μά λιφ ̓ἡνέρθάδε͵᾿ 

μετὰειρω νέας: ὡς δελδι Χῶρσισ φι ́λος κασι υδὲν εἰν μὴ μάχαξ» 

αὶ ἐξις: κὸ ὅτικαπίλεπι Τρ ̓Εὐνούστο τον υϑρ ἢν μακρῶν κλεώνυ δ. 

ἐὐνρὸ Ῥρν φανόν ΕΡΠ' οἷος τὶς οὖν ἐνωδοκ εἰ τὰ πολεμικὰ, 
πα γι γῶν. 
Εὐνούξοιηος δὲ ἐνδτιρ᾽ ( ὧκ λεώγυ μον ΤΡ γυχδνγἄριους σλὴν γ ὅπ 

γα ασις μδειλθλῖμ. Ουκ ἢν εἴ ρ ̓ὡσπερ φεσὶν εἶναι τοῦ παρ Ῥόσν 
3 νε 

Οὐκ ᾿ κα ὁπὸ ιοῖν. . οἵγε ἑ, φῴητι ἈΔθ οἰφροεγώτησ, θθίως᾿ 
ενήσι Ὁ ἣν τῷ πεν να λα 

κοὐ ρ ψαασισὶ ἦν πη: ΑΤΡβυ Αὐμοῦος δα ὁπλῶν ἐγήνεη 

αὐ Ὦρῖ προς τρίβετοι. Ἐρ: ἔτενον ἄκσσον οἷον ἄρτι ἤρεπον, 

Ἀσβολιμαϊθλὰ μα μϑὺ, κοῦ ὁστις κρατεῖ γῶν ποὺ ὑ αἰ στοῦν' τῆι πνυκί.- 

εἰποντνττενυνρ ΤρΥ ̓αύς βο λοσγῦν τοῦ Τἐχειηὸ χοθῖ ον. 
δ Ὁ ν΄" ΠῸ [7 : 

εἰ ἡνδν Α͂ υ πη, τίρρι ὅσ: “τὴρ κεῷ αλὴν σου πεειείγεις; 

Ὑ αἰρρολθμυῦ δτιμυπὶὸν Ε Ρ' Α ρερέφε χὐρίς ηὖν δά μον ἀλθιϑ εἰσ᾽ δ τὶ 

ἐγέλα οὑπερξολοσὲ ὰ πρὶ Α͂ υ τῷ τονηρὸμ προσυζτην ἐπιχράψασον, » 

πινσνην χείμυδὸς δ, ἡθ. - 

ἦν ὑπίρβολος ἀδλλφθὺ ΤΡ εἰλν ἐκ ἔτ οὐ τῷ! χρησύμε ἰδὼν ἀλλάνύ
ν 

ἢιχίρωνοσ: λυχοπώλισ, Α» ρῷν ὁδῶι μον ἐπυτρδτρυκοὺ γυμνὸς ὦν, 
φαῦλθ᾽ “που τρόποι. οὗ 

τορικε τὶ τέ τοϊολέωνθ, ᾿ 

διωα τ εἰαν, κ εἐδέβα το τίω διμαηνγλαν. ἀπ’ ̓αὐτοῦν πρῶγν ΤῊΝ δ ἀθην οϊ. Φαύλοις “-Ὦ “μῶ- τα 
δέμιι τίὼ πῦλι Ρ ἢ τίὼ ϑιμαποαν, πρότερον διμαποοίτων πῶνν λαμπρὺν πολι, προ 
λετο δὲ τουδὶ τοιοῦ τους ̓ δι, ἀπισῶρ δλὰπολεμον δὲν πθ. λακεδαιμονΐουσ, τοῖς «ὁ δὸΖ 

3. ν᾽ πολι μὰ τῷ Δεμιοκρατίαν κατα λυσοον. υξὸ ϑρακ μη δὲ οὐ τοσ', ον " δγὰ ϑμυαύμιως 

Φόβον τοὺ ἀξ ιὠμαγσ. ἀλλὰ πεννΐαν οὶ αἰρῳ ΜΗ φι “-πὖλ τς; ἐν σΐμῳ δὲ δια τρὶ ἥδων, ῥα ἜΣ «- 

θηναΐων ἐλθρῶν ἐπιθουλϑυθᾶσ' ἀπίϑοιμε κοὺ ὃν νεἰι ρὸν αὐτο βαλόντες εἰσ' σοίκικον, ἷρ δ ιψαν 
ἐσ Ἂ πέλαιγοσ. , 

Γε ριοίγεισι. ἀπυρρέφεται ὅγομα τὸ ὑπερξύλουκκού ΡΝ ν᾿ ὀρύψν. ᾿ Ἐπεγράψαν αὐ 

“τῷ ἐλεηροτύνησε: καπέκησεν. ν ὁ δὲ μεταφοραὶ, ἀπὸ δ᾽ κεγίκῳν τουὶ προρο τωσ' πρϑγραφόντορ 

“ἕαυτο σ᾽. Καὶ γυμνὸς ὧν. .Τῦ) προισῶγι ῥιλονέτι. 

Πφι ΕΝ 



ἐριπώς ὅμ ἐυνοίσε ταῦτ ἐρω τῶτῆνπόλει. 

ἑερέάνῃο, 
, ’ « Α 

Τοῦ τορ τίως ηὸν αὐϑοίραι περιεζωσττο. τ δ φιεφωσοτο. οἱ καὶ μιΐωροι 
ὑϑυμισι αν, “πξιφώμα- 

"»- τυχέῖν. ὁ δὲ νοὺσ δὲ ανά 
Τρ Ἔυβε λόεροισιν "συμεϑϑω ξόπῳτιμί ͵ )αανπίω στιῦτον ἰφωσκ 

ὀτοτυγχαν Θλνυ Χι 9 ποιὸσ ὧν. ἜῊΝ ὺ μϑὺδν «μιλιηρυσοισρλυπελίσερορ 

ἐψν: λαφὼ μὰ ἑ τ} σκότῳ τοὶ πράγματα 
Γὼσ' οὖρ Ὡνροίσει. οὐἸστῳ ὅρα. 

κὶ σὺν Τῷ. «πῶς “του τοι ἡπσῦ 
Ν ἡ ι ἊΝ Ἢ σαν Το πρὸς λυ »ϑὸν βουλύυ συμϑῳ 9 λισοι ον ομήσει οι ϑη6).οὁ 

Ἔρ- ὦ ὥ ἢ ἐξὰς σῶς συυοίσεντῇ πἰλᾷ 
ὅι αὶ ̓ἐκέλθοσεμ αὐα πυϑέϑαισα: Τρ' πὸ τὶ ταῦτα, ἐρῶ τοι" Ἐψαλαφεν 

ἕρ.Π ἀμηρλλανμὸ πεὶρ; ἡ ἀκατέ λι πεντότι: ἀργλσίνα τη ἢ 
" εὧν ωμ- 

ω Γρῶνν δ᾽ ὅτι παῆ οἰσοφοι λέμς αὐή ρετο. δόσε ότειφυτοῦτες 12 
Τρ ξυδοοιμορ ἐ)» τρίσειδὰ ϑαομαςόμ Ἐευτὸ Ἴ" φατου βϑμου πίω ἀκριβῆ ὃ 

Τρ' Ἐκ τοῦσοφ δι. Αἕους γήίνετοι διμῶν 'δοισ- τύ σῊΝ μωομ 
"τεσ αν κοὐφει, ρα ουυ“Τύ. 

Ε Ρ' Σιμων! 'ϑις,πτώσ: Τριόπιέ ρων ὧν πρῶ σοιηρῦσ', Γι Θλλύχν ξουλούσομϑμὅτι 
Κε ἰρδουσἑ ἕκ α τικέν, ἐπὶ τὴς οἷος "σλέοι» λυχμοπώλησ ὁ ὑπίρβολ'. 
ἐρ: τίκὶ ι Κραγίμοσ' ὁσοφ ὅσ ἥν; Τρ 'ἀπέθαμεν: τινὶσ δίφασιν αὐπὲν σύρ. 

ὧκ «τινὸς λουπυπίν!, ὑπίρ 
“ἐκ ΞΖ ᾿ 9 ὀν οἱ Ἀ ὠνες ἐνεβ λον Ἐρ' “ἰ παθὼν Τρ' 27|; βολονὴ ἀσνσβέσνσ ἐντὴσ 

ὦράκι οἴσει σ οὐ ῥὲεβηνέσᾳ Ἢ, λύχνοι γρώγω" 

ὅτι ΠΝ "7 4 σΦοκ λῆς πλοῖα τοῦτοι. ὡσ’ ΠΣ ῥἀγθλ ̓'τὐυδε μασιν σοιούμϑμθη ἐπίψι γον ὅτι πε 

θἰσυφοίολίους. ἐπύθετομου. Εἰωτρσυζφοκλέε. νὴ οτὶ ἘΝ ϑῶνἐγραψυτὼ ἕλη Ω γγεοὶ σιμων 

νἱδα δυίιᾶ πρῶ τυσ' ̓σμεκρολοήαν ὀσενεγε ἂν θσ' τὸ ἄσματα «θι γαψαι ἄσμα μι οϑοῦ. Αὐβ να ἢ νὴ 

σἰμδαροσ τἀρμ. σένι ἥδιανθ’ ὃ "οἱ αλὺποιλαι ὡ ὦ ϑρασύξου λεφώ πεσ' οἱ γευσίμπυκας, ἐσ' δἴφριν 

μοι σωωναιν ἐβαμιὴ λυ φόρμητι σιυναιν ταύ ϑροι. Ῥ ἢ μῷαπποδείους νὰ ἐθοονμελιγάρναςὶ ὕμιψος 

δ μιοῦσοι γουλιδιλοκ ὥδά ὁ ̓ δότοι πϑἠοβωξ πϑὶσιμωρίδιν λε}. ἰλϑμον, ὅτι ““νακφθῥασ ὅλ, 

δύο ἰὼ μϑν, μενίω πϑλμερῖν. (τω ϑδα εἰ, χεοίτων ἐλοὴν ὄν. πων, ενώρεμιοι,, τῷ ιφφόμὴ 

εὐδίσνεν τοι αἰ τορίαν ὲ οὐδεὶς ὁ ἄρηκεν: Αἰλλωςὃ ὁσιμωρ δεσό εβέδλιτο ἀαϊφυλευργυοίᾳ κ πᾷ: 

σϑοκλία ἄν διὰ διλ γοίαν, ἐοικε να, Ὦρλ σιμωνίσλῃ. ιλίγτωι δὑπιξιυνβορα τοί φλὲνσείμο ργιρὶ ἐσδέ 
: τοιχαθιότος ἣ ) πείγυτεραὐ ρλλόγῳ δ)έσυριχυὲ 5 ἰαμιβοπειέσ. ἡ μιύμρνται, ὅτι σμικ ρολόγϑι. 

δϑενξενοφανες, κί μρβικααυὸν χρὸ ἀρὰ δίῳ ἐμήν ὴ ἐδύμ4 σιφοκ λῆς “ἴθ π υδ δ μι ϑευσὶ Δαὸὶσ νι 

μέσεις ἀψνηρτεθιλο τιμότερ γλϑδεν". Γε ' ρῶν ὧν ἃ «ρχεῦος (δ ππιλ αἰοστδιορ γ" ἐπ λον Φιλαζγιρ Ὁ ἮΙ 

γεν Κ αὐχλρισὸς “σλίοι μρρύ γανονψιοῖθο. λύγοιη δαν ̓ Φιλοκ φδᾷ. λέγοι διαΐϊως. ϑεξ ϑέλον"»ς» 

[ιαὐχὺὶρ εηλεπσλνοιςῥιψι Δ βονὶ μαντόδεςφυτ. ἀρ ῥίσω ῥ'φὴρι ὧρ ἐπισιπλρτδεϊπίασκλά 

δαισ. Ενέβαλον. αὐτὰ τ Ἀλθοβ πῇ Κ᾿ πέλφ: "Ὧ ρακ μανσεις δ ον ὠχριάσκοιι " ἑλίινϑείσιὶ ἀλφπψνχϑοῖ. . 

5 ἀϑυμιέσοος. ὡς Φιλοηκῇ ἡπείλ ̓διαβαύᾳ Ἂ κρατίνον. υτα ὶ ἰκλυσὲν ἐσκοτομδῥογῷ Μ 'σως ἀκο’ 

λυϑῶ οι τ όρακ ασοσ. τοιδηριὴ οΙ ὁ λάπεψνχρωῦτ᾽ «Ῥύπετοαι ὸ αὐϑρὴ φοιὰ, λυϊεσφρωνῚ δδὺ ρα ιαῦι 

αὐτὶ 5 τ ὀχειᾶψ. ε ἰ ρα ϑὲν ἡ ἢ, ὑπριολυσδνο σκοτώοϑε . δτιὴ Φίλοιρ᾽ ἢ κρατν δαυὺς ὡτῇ “πυτί- 

ψ} λέγά σοιφῶφ" , 
Ο {πὶ 



Αοισοφαύους.. 
δ ᾽] ! ᾿ ῦ ἜΣ ἐ 

Χαπρατθσ᾿ ἀήδῳ. ὥση! Ϊ δῶν “χίθον μα τευ Αἶνον οἰνοῦ ΣΩ͂Ν ὌΝ Ἧι 
ἐκταλαγόσιρφδἀρίωνης “ Χά " ῥαυπτσ' οἴει π)γὲμη69᾽ « ἐν Τῇ γέλει. 
πῆγα, ὁ, ἕτερα ταῦ 
παγρινονὸν πῇ ἡ ἀὐλθ Θετόύδέτρ ὠδίασοιν ̓ἀφεξόμεθείσου. 

ἴον μαὐαν δῦ σωναννλϑουσ Ἐρ: ἴεν σὶ τούτοις “ίὼ ὁπώραρλα ἐμαμε: 

σύν τῇ ἢ ὀρίώ, πρὸ ΝΣ Γυναῦ ἰκεἰσφυυ τῷ  τινδυικ φὶμποῖς ὀἰ γροῖσ' 

μοῦ αὐῖοὶ δίδωσι. προρί Ταύτῃ ξωμοικώμ, ἐκ» ιδὔσευν πῃ! βοῖρυς" 
(κα μϑρ δὲ, στισιυνανφλίωυ Δ ; 

ἐπσκναύ τῇ ἧπε ὁσαόραιν ΤρΏφι ματα τηδεῦ ρ΄ ἐλθὲ "ὦ δὸς μομούσοι(ο 
όϑεω ρῥα: ἴσον δὲ οἱ τοῦραι. Α Ἢ οὐ δλαξμ αὐ δὲ οἱ Χόν ου "ἤσοι δοκῶ 

Ἐκ στοῦ σκυτᾷιοὐκ. ὁσπίποιο Ων στοῦ ἑρμῇ τῆσ σχῶ ̓ῥασ κα τελοίσοις; 
ποῦδες ἀλλάποι βότριό Ε λ ΣΡ 

διὰ τίλόπώραι- ' Ἔρ' ὀυκ.ὐγοκυκεοῦν ᾿ἐσυσθοις ὃ νων! . 

Δ ιδιχφόνου πήσοις δοκῶ. ὑπιὸ Αλω ̓φτόί ισούτανδε τὴν, ϑεωρὶ δᾶς 

δἰ χεῦνου ἐϑίοπεσ ὁπὼ- Α παισὺ πῇ ἰδ λὺ λα ρῶν ἤσ' πέρποτ ἦν 

κοὐ ἡσινουσιάζομτε συυς 
χὧσ. οἰ πεϊοῦν τὺ ἢ ὅσοι εὀφίσεις ζωμδιὶ "μερῶν Σιώ ον 

ὄναι (Δὴ πόρνν,πρθλ ἐμ ὄσκς δ κα τέδαιλρ Μεκας ἐφϑὲς μοὶ κρέα: ς ἃ 

γέρα ἃ ! 

ἐκερανε αχτλν: Αλὶ ὧφ Ια ραν σῦρε πολλὰ
 ἱνἐριαὶ σύκε 

μον 

Ρ' ἊΝ ᾽ διά πον γ΄. “ὦ δὲ πο ᾿ξ οὐ γθρῶ πο λοώρων ὁ ἀτσίϑι οὶ μέμνεσύμα: 

ὁπώρων ἐϑίονπεσιξανανκε Τρ' Θκαύθαρ. ̓ὀκαδ' οἴκ αδὶ ̓ἀποισετωμμεθα: 

ὥνα ̓ ὀληχωνίαν “πἰωσιν, οὗ Ερ. Ουκἐνθεδιώ τοὺμ 32. Τρυαί Ρ» οἴχυτοι!- 

ξιαδι Με υλας ταρὰ ΕρΥ Υφ' κρματί ἐλθαν ζυνδσ, εἐφραπσηφορέϊ. 
ἤχονα σι 

ὑπυτουυποθτέκωρα ̓  ΤΡ' Πόϑερ ὅν ὁτλήμων θα δὶ ὑξοσισία. 

μια τείϑεοϑ, Ἰνκοῦνἡ δ, ἘρΤὸρ “τοῦ τοόμυ μήδιζε εἀμξροσίαιρ σι τησετο 
μιύτηράσεσύφε, κλίλωνας ΤΡ' Πώς δᾷ “ἰγωκαταβησομοἘρ': ϑορσεμκαλῶς: ξ. 
ἐλαίμξανον. Α' Ἄλωσ. οἱ οἱδ- 

σῶ ῥ “ρδδι .ϑι ὑνΤεσ' κυίωεώμα πίνουσιν ὑπὸ τορι τἰω) Ῥοφιωὐ χρὴ μὶναυτιαῖ. Ον “ὁπολύφν. 

ῥπώρασ προσίροι τοιτῷτομιάλῳ. Α δλωςτουδ ἡ δα φλόπώρασραρινοιϑῥουσὶ ἰχοϑομ ἰφασινείαταιβ, ρὲ . 

ξαντες κλύρωμας ἐς ϑσὼ ωρ ππίοιεν. [Δ ϑρυγλατωτου κϑδλὼ ὧν πύμους: Τ ἰμδϑεω ρίαν. “»"ἷς μϑϑπωργοῖσ'. 

φί ρουσρ τῆν ὑπωρανδεαωίεν. «τῇ, δὲ βουλῇ τὴν ϑέορίαιναπένᾳ ϑρέδύκᾳ ὼ ἱ θουλὺ φι ϑενδίασι 

“ν ̓σ θεωρίας. "ὰὶ ὁ ουλλ τοὺς ϑεωρίασ' ἐβέσιμπε. τινὲς } σίφουσιν ἐς “ὁ βεληικοὺ συ ἀπ 7 οὐσι τὶ σὺ ἡ ΦᾺ , 

δεωριασ: ὅσιν ζωμιὸν Ρ οφίσεισ, ὡς ψηφιουλδῥεσ Φλθουλήσ' ϑύσοιε παι τούτοισ. ΕΤ με ρὼν Φιῶν. ἐπὶ 

Ύ "γωλὶμίρασ, ἀψιφισα τοὺ βουληβοῦσνᾷν. ἀφ ὧν κοὰ ὁ σεραζῶαι Χόλικασ. τὰν βοῶν “πα. 

χα τέρα αὖ του γουλουχτι ροὐνηρ ὡς ὁ ἀλλο σῶμα. «τινὲ σ' διλόλικάφασιν ὅϑος ἰχθνθ’. ̓Αβραπε 
φορῶν. ὃ είχρῦ ἐκέελλε ἐροφόντον φυρναίδον ἄγη ορα ποὺ ὑπηρετεῖρ. Τὴν τργαρν μηδουδ 

Ἢ ροσίαναἰνηὸ τογτέαλκ ὁ πρ ον ὅτι οὕ τοσ' μόνοσ' ϑνν"ὺς ἐνθεσις.τινὲσ δὲ »δικηβἐναῤχὶ ΧΡ ̓ μιζομαὐτῷ. 
ἐγίραν ἑτέραν περδὺσὺ ἡ ποίρικθηρ σιϊδημ4 γυλκρδδγονν μήφησ᾽,α ἐρῴ ϑμθ᾽. νρρ σι. “-. , 

ἀρνιὰ Τιδὶ 



ΕΙρῆνην. 

τιὴ πῶὼρ αὐτὰ. τίῳ ϑεόμ. ΤΡ ΠΣ κόραν. : ὲ Τ φ πρὰτίωνὲ. 

ἕ τοῖαϑόν ὦ ζμὶ ἐμοὶ ,ϑα ἢ δυ, σ᾿ “πολλοὶ πνυ τινεσ' τὰ τίω "» 
νίωυ. λὐρισιβλἐντῷ ἢ ΓῚ 

Ποϑοῦμτεςυμς αὐα μδμουοὶ ἐσυκότων ανῳ μεναι. Δίωατ 

ΧΟ Α δι ῖϑι χαὶ ρωμε μᾶς ὃ χίωσ' τάάϑε τοὶ σεκδδηπτο ρασδντιρ, ϑον ἐνῷ γ. ὡσίθιρὺ 
Τοῖς οἰκο λούϑοις φ μϑῳ σώζειμοὼσεἰωθασὶ μάλι ΓΙᾺ Φὸνπολέμογ: οὐδῶν 

5 μοῦ ὃ αὐφλμέμνῖ 
Περὶ τὸς σἰκυγώς πτλέϊσο ! κλίήϊ κυ οὶ ἐζειν (Δκακοηρῖ . ἐν ἕξη, ὠςκα σελ 
Αλλαφύλκη εσὺ ταῦτ ̓ αὐδρεϊορα μῶν δ᾽ αὖ ἐσίϑια τοῖν, ϑούσισ' “ρὰπιωνοὸν 

Η ν ἔλομϑμόσὸν λόγων ἃ ἡπώ μδν. εχῷσοιτιμοῦς οἰ τυ ς ΧΕΙ» ἐγτίωλἀϑεναλὰ ἀγχιλ 
: μα δηνὲν τῷ διάβῳ ι 

ΓᾺΡ ΑΒΑΣΙΣ ᾿ φλαρινᾶς, Δῶρῷ 
Χ εἰν μδὶτό 74] εἰμ »ὺ; Ρ' ᾿αόϑζχουν, ὄχις κωμω δοτρι »ΤΗ ς, κέραι πὰ ρήρμοῇ 

Α “οὸρ ἐπῆν νοηρὸς πἀϑέαϊβονποραβατένγῖ εαὐονητοδοις' ϑεωρίᾳριτῇ ὁπατῦρας 

ΕὌὈ δ᾿ ὅν εἰκόσ' μα ἤσουν »ϑυετερδοὸσ, ὁ δστχς εἔριςοι λέγφ' ἔπιϑιν ἁμὲ ; 
μοΐκ απελυσετονοῦ 

Ῥανοῦγέωὑπίιθισιν 

κάτεισι ΩΣ ἐπί τὴ 
ὀρχϑοφαυκλίμαξιν. ἐλθμήλ ὁ φλθρίμης κατα αίνᾳ ὁπρεσβντασ αϊτίω ὀρχύσραιν Ἰσωσὴ (δ. 29 

γϑραιλθονάσ Ὥ  αὐαχφηινφλρινησ. ἕουκὸ γεσ νδιο εἰπὶ ἐφῶσεδ. “δὴ ἐευκ ὄσις ἐχεήσουη, διὰ πίω 

ὁρίων, ὑσπῷ. δαὶ γι μιδηράα αὐ. τὰν »ς ἶρλβυχμρ, τί» )»τῇ ἢ βουλῃ “πρνοιιγοὶ εῖσιν ἐσκθροι. ἷ 

σμέναι. ΑἸ Ιϑι χαίρωμ: .δ χορὸσ' Αμων, τριδινξραίξασιν οὐπελεῖαν "ἀλλὰ ομμάπιον μϑμὰ “το χρῖ 
ὧν πετραμεξαίκα τωλι τις τέο μα μϑβὲνι μρέσει “ρα τουύτοιρ τι ἐ εἰσὴν ανασητοθ! ιοοντελϑιντοῖϊοι 

Τοχαὶ ὑκοὶ ἐοἰιαυτισειηὶς ἀδλοισ. ΩΝ ῥήθαξασι αὔτη οὐϊε ξσι πτελεῖα. τοβριπιρ ρ ἡ μαγσίδαυτε. 

πρ ῥ μα τοσίτέρῶι "": τοίνυν μϑβκομμάτιον οἴχων ανοι πρός ῶν τεβα μεβωνκατοι λημετιδεῶν 

{2} μακρ ΚΝ ὁμοίων Ἄγ Δ ἵκθϑεσις ἰκωλ υψ δείμα δΎ μιὰ βωντσλίω τονπελϑυταιουίναταλιν 

μτικῶν. ἐπί πῶῶσι θέγραφοσ. Ὑ ἀσκῥύν,τοὶσ ἄμα. τοὶ ορινα- γυμιὸν γούλπρι οὖσιν δικωμικ νὸν, 
' χορὸν ἵνα ὀρχβτω Κυτΐ ἀξᾳν. ὠρυθιμαίωσ, δα σρυβῳν. ῶ μρύηῇ εὐ. Χ ρἰῶ δὴ τύπ φνῶ 

"ἤθαβασει κέχρητοιδ γογασιμειδὶ γερὴ τοῦ προίες ἀϑέου λέγων δξνπτιη τίὼ ἐππμινῶν υἥραξασιν ξ ̓ 

“σοῦ τὸ ἐκάλουγ απὸ τοῦ ϑαξαιν4 ν Ἔν χόρὸν ἀπὸ ῥφλνενομιν σμύρις [: 'σεως, ἐσ τὴν [καταντίᾳ. ο᾽ 

τοϑνα βουῦψιν. δαῦτε ἐβελετοόποιντΆσόγαλι γρίοδαίτι ἐξοφλύσοϑί σεῳσ' »ανθυδρύπεκοιῆρ ας ΘῪ 

᾿ἀϑέα τρ ομδιὰ τουγορῆ: ἐρφιφ ε» ̓  ̓ . ροαιβνγίνονηοσίχεν.2ς. ϑτασ ελθὸρτερτέωιαιλου ῥϑμίω πος 

ρανξασιρ ἀορίφον τοοίλ' ἐστπίωπροτέρ σοῖσι. δέλον ἢ αὐτοὶ πρικ σιν ὁἰπριντοὺ δορί εοῦῖ σημιοΐ 

μοντ' “ον ἄραθαίν' “πλάτωνῳ τῷ ποι! δορί ἀρϑρμελίαν ̓ὠνδρεσιγαγκαζομδ ορέβων δοῦρο, ὀΐω. 

αὐάθεξιν ὀιλέδιν δοι αὐσὶὶ ὑπῶν ἄμφω σμμιαιψαι. Κλ δογίφερὸς αν ἄφαβαίνῳν. κρατινος ἡ ἐντῇ, 

πνλείᾳ δελῶιστι εξλδυχὰτοο ροῦ. ὃ ὴ νοὐφ,δλχφῖν δ, ὄπσκωμω ϑυποιητὴς ἑαυ, ἐπανφήφαρά 

σει γεώκδρθ', που 6 ̓«ἐδουχοιό ἐκόνουσ' τὐπ φναύγμ, ὧσ' ἀπ επέρπιμετα λειοιζόρρον εἰ ) ζχοΐ 

“οριβι,ὦ ω μιοῦ σε ὁ ἑαυτὸν ἐσπομνεσομτινά φνὸν, δδδ δάσκαλος ὑμῶν, γου τίσιν ὁ ἀρισοφαᾳσ' ἀν’ 

δένεία “πολλὴς τιμῆς. στὶς ἀριξοφανησ, ἄρισες αϑμ “τοι, ἧι σοίν ἣ ἡ ἐν φλονμέλι "σ᾽ Ρ αρ λιφόρονπινές, 

δὶ δυιιοημίας ἐμέλονηρ δ ϑεα αν Ἄν ̓«(δου, λθιό ἀπε πτουδὶ κριτεὶσ “τῷ ἀγονθ᾽, οὗς ὃ ποιντὸς : 

εἰσυμοντασ ἅπι “Π ξαθάς ἐν»»ῇσ' αὐοαριήσοι φ. πρῦσουν “Πρ ξασιρ αὐὐά ππκίσομ (καλϑ.. 
Ο ἐμὲ 



Αωξοφαζνους: ἌΝΒΘΊΚΒ 

Εἰ τὸρ ἰκικώς νς Κυμῳδολλάσκωλοέ αὐῶν καὺ , κλεινόχου τοισε γένη τος 

πο ἢ , Α͂ς Ιοζ ὀνανφβεὶ δὐλοίίας μελθι (αεόδηδα σκα γν" ἡμῶν. 
τον ἀδλὼν 
κωμικῶν, «- Πρῶτον ἐδὼ ὺ ἡρὺς αν πα ἰλύτ μον, αὐῶ " κατίπεουσεμο Ὁ ᾿: 

κοφοροντασ.. βετοφαίκι σις δον τοιο  κσὸ ΕἸ εφθΘ ρσίτρλεμῦν ποῦν. ὍΝ 

εἰν πθ δὼ τ κςθἐρακλέαςὺν μοί ἐν πατιθυρύτπτεενῶν ταν εἰνστο. Γ 

πονοις ᾿ΎΚῈ Τός φύεται κέξα ποιτῶντον Ὁ )τοήΐ οὐδὲ δ: ἐσότεδοε 

αὐτιϊϑοὐπελξα Ἐξ ἡ λασ᾽ εἰ τιμώσοις τ αὐ'τονοθι τοὺς δόλυὺς καφύλυσιν» ο΄ 

ο. ἀδυξουσ αὖ- Οὺς ἐξ5)9»ν. κλαίοντας ἀεὶ τούτους οὔμενκονσουῦ: ᾿ 
ὅμκς: Τουτὶ, Ἴ » ̓ὀστυύδι᾽ λοσ' σκώπατ ὁ αὐτοῦ τὸς τλη αὶ ἐπονί ρον 
γακλέασ. μάν ᾿ 

" 

τεῖν “'πολλὰὲ κακό  δορθ. ἰὸν Ρμ ἔπαθα οι ὙΧΤ μι ἀσεβαλίνσοι» ζ 
ὃν. Ὁ 

ϑίφν. ἀημόματ Εἰςτας πρλῖν ρος γΡ2λ ρα τιφκάδε νοἴρο "ἐμησυτὰ νῶτος. 

πολι ζυμ. Τοιρῶ τἀφυλων κακοί, δι φύρτ' "Ὁ ἡ Φωμιολοχθν μωτοσιννῃ,. 
) ν᾽ “4 

μι ϑὐριρίνη Ἐποίησετί Χρῆν μεπέληρ ἡμῖνυκἀππύ ργωσ λκοδομήσαρ, 

δὲν “δι ὑποίκσε Επτ σίν μετ ν᾽ Δ ανολαισ: Δ σκωμμασὶν κατ ραΐοιτο. 
“λυδῥακλίααὶ Οὐκ ζω τοῖς αὔθῥω τἰσκῦς κωμιφεδιϑννουδὲ Πωαῖΐκαιο Ὁ 

νὐντοιιρὶ δγόψυ αλλ ὀῥακλέζσ ὀργή μιν ἔχων, ν, ΤΟΙ σὲ, μεπίςοις ἐ σ χρῶ. 
σὺν δειλὺρ. «δὰ 

δα μοιλὸν᾽ δ. ϑουλὸν ἰμλᾶίονπαι «τινὲσ ̓δίφασν ἐς κράτῖνον αἰνὶ τ εαϑημ, ὧσ' χοιαῦντου “πὸ ιδῦντο 

δράματα: ἀπεαύλασεὶ ὴ Ὅτε Ἰαυ τοι τὠλήμματα. “οι αὐὴὺς ἡ ἀρισοφαις ὧσ' γαιογιμιανδνὶ ̓ ἐὰν ̓ 

κλέχκω μωβῶκρλὲνὸ ΓΥ1δῖ. ἘΝ ἐν ολόδηεζονε ει ἐρηθ!σ' σφνβὶ “δὶ τούτων Φηδὶ, “τοῦ χε ἡραϊολέεσ' 

ουτύ δούλου. ὠπεαύλοζε ὲ τὸπέϊαυτα " ῥαιολῖς. “πεινῶντος δγόνυσυσ' δοιλάσιο. μοιλὸδ φόιδ', ὡσπε 

νὐ αὐτοιό δ δυκῶν ἔλθεοϑε: κραῆος ὑ αὶ δὲ ἐραίελίασ “πειρῶντος ἄγᾳ Ταῦτα καὺ σκω Ἵ] οντοσ', οὐ᾿ 

βοιοτίνλ. υπθὶ ἡ δούλων ες ἔγβα τράγοι : φνοῖγϊ εἶτ ὁ σιύδουλος σκυψασαθεῦτο, (Δτούπουστοὺς 

συιυδουλουσ' ξέφφον,κλιίοντασ' ϑωρυ Η Ρ ἘΝ ἵνα ὁσυιυδονΆ ̓ ν γλϑυιΐζωμ,ανί ῬΑΝΑ αὐτὸν" 

Υφριχί μ γ᾿ ἐδβν νων Τρ! λῶν μάτια ει ἣ κοὗνϑρ ͵ κὶς δηριρψῬίχρσὶ χορ δος, ἃς ἐνπῷδιώκεοϑοιζξαι - 

κοντὶ 4 καιτο δ δ᾽ δγωϊεόν των. ΕἸ σίδαλεν ἀ-δὸ μεταφορᾶς λέγ ϑ' πὰσ “πύλες πορθούντων, ἀσι 

ἐβαλενιχοὺϊ ἐμά μὲν ἐν τ ἢ τροπῖϊ. ἀωυρίωσ ευλόσβαλῶν ὅζι »Ῥ πολυ μίους τιμὰς ὀσελϑδιν ἐς τίω 

λιν. Βυμολο χθύμα τοντου πέσ! βωμολόλασα ὄμματα. τβι σκωπ ον τος δὐπελᾶσ' ὑπγαδ' 

κοὶ ἀϑενξς αὐόραι Εσποίησε πέγψίω. τον τὸ ὰ φφειερεέτησ ἐσπολισε “ἐραϊφώλον λέηντα 

ἐν τὸ ́ ; κραππατοίλοισ, ὅστις αὐτοῖς “παι ρισίοσιε “πέγνίω μεγκλίω, ὑβοιιοδυμήσαισ- 
Κἀπύρκωσε. ὕψωσεν. ἀνξεσεμ. ἐμι εγοίλωνεν. Μ με ρήρῥω ἐμὰ κοὼ ἐπὶ . σεμνότερον τὸ “πϑιήμα - 

“τα κγο "οὐ ἐνζλλοισ' τὸ αὐτοῦφηοιν. ἀλλὼ πρῶτος μ ἑλλίω ̓ πυρπύσασ ' ὑματασεμμιὶ 

Οὐκαγοραμοισι οὐϊεατημαξου μϑμοις. Αἰ δλὴ ἱρακλίουφοργίννοὐδύδωσ “πεύλινπωρίλα βοω 

εὐτὺς “ὃν ἡρα Κλῖν. λέγ ΝΕ, ἐχτὶνυ ἀλλουσ Ἦ ματοὶσ' ἈιυῬιουσ τινὰς φαύλουφλοιδο ρϑν δικωΣ 

μῳ δξιμ,πῷ οἠλόμιν. ἀλὰ ̓ὡσιῆῷ ἡ " ρακλῖς τοὶ μιγάλυσ' ἀρλουσύπίρη οὕτω κα) του ̓ἀθί τουδὶ, 

μι θ γα διιρα βϑμους παρ ὑμινκώμῳ δᾷν εἰ ἐλόμυμ. ἡραϊυλέα γεκιμολμαρθυ οὐκ, δὑχελᾶσ' πρῶ 
ἕω μῳ δόρ ἐπεχείρι σα 

δαξὰν 



ἑερέναο. 
δ 5 Ὁ 

Δδιαβάξρυ, ρσῶν ἡιδδλαι δφαἰς ἀπειλλεβέρέο ῥοθύμες ̓  Διαβὰς ξυρσῶρ᾽ 

Καὶ πρῶτο μϑῥ μια, »ΔἼ σαν τῶν αὐτῷ ρ καῤχίροδοντι ὀσμάς: ὡσανα ἵλετ τ πῦτο μοὺς ἢ χορ ̓ 
)᾽ 

Αὐυλεινοτοτον μἐνοεβφϑιε λμῶνιευννην ἀκ τῆνεν ἐδα μτρν: δραν δὰ δ ἐνκλέ ; 

ἕκατ' ὀκυκλφκεφαλαϊκολαι ζοἰμωξο μανῶν, ἐλὶ νῶν Ὑν ῳᾧναά τούτου. ὀκὸσ αὶ 

Πεοί τ ἡ κεφαλήνεφωνὴν δι ἄχιχεραίδραιόλεθρον πορκύαι (ὦ αὐτὸν ἀπειλῶ. ᾿ τῷ ἀρισιφαρο δεὰ 
Φωκηεδ᾽ν ὀημήνελα μι ατόρλεινί πλύρυφιπρωκτ: δὰ αμήλυ τὰσ' ὕβροσ. ῥέαρ΄. 
Τοὐβγνὶ δῶν τέρα, ὑκαπελέε ἐλ ̓δανρύμῶνπλεμι ἴων, βαρῶδεσ τὸ ἰλέω. 

Αυτεῆχου ἀεὐ νὼ ῬῊ ἄγλων ὑήσων: ὧν εἶνε κανὼ ἡ ὀν"δριλῆ, δὰ πιὸ 
βαρβωρ' σμοὺς, ππεῦ 

φλαιὼν δώ. τῶ: 

Ἀραϊυλέουσ' δὲ μννμενδδσνσ, ἔξβσ ῥ᾽, ὃν Ῥσῶμ ὀσμὴν ὑπίγαγθο ἐπεὶ δυκῶ ὃ ὁ ἀρακιλῆσ' τίω αὐγον. ; 

κόπρον ἐκκεκαϑθα μαι: Οὗ δείνόποι τα. ἐράί οϑένη ἀενοίσυις τὶ τι τίωκ νανμκυὶ γᾶφῳ. 

κινὸς ὡς ἀἰωτινες ὐλαίμαντο. 'κύγα ὴ ισώλαβακ χὰ αὐρίαι! ἀεήνῃσι, αναίδειαινἡ Ἷ αὐτοῦ δ. βαχίπετ'. 

ποῖ Ῥοτων δείκνυσι δηλ οὐευγώ ὡς Δ μηρ Διεὸ οἱ πνοὶ λαμπετέαρ: τι ἐἰκίην. τὴσ ὃ δ κιιλνισ'. : 

μέμψῇ δι οντοῖσ' ὑπππένσι λέων. κωναν δισαλαβακ χὰ: Αλλυσ. ἰυννἑ [1 ἴρα ἔζιν. δλλλ ἢ, ὁτὶ δνῦ 

αὐαιδὰσ' δυπύρμες ὀφναλμουσ' ὄχψ: ἑκαὶμ) ἣ μυκλῷ ὡσεὶ ἐλε ρ᾽ Ὁφ ἫΝ ὀκὸς ὺ ταλῖθοσ' κολαι 

μωρϑ ὑχν . 7 κλέωνα. χαράδρα δὲ ὅρ: δροόρεσις ὅτε γὼ ον πηλοῦ μιυσή Ὅλο ρον δὲ 8 θεν οὐ χ' 

ὕσυρὺ πρυμε, δέον δὲ ἐνπέιν ἐλι ἀρῶν, ὑλιλψῶνΤοθνπι. δηὰ ὁ λίγφον ΔῈ κολάκων. Αἴ ἦλωσ. 

, Εἰκὺσ πο ὁ σύστημα ἣν ἰιλεωνα ἐχεν μέγα δωιυαϑμον, τὰν δ ὑπτρ ἐχόντων αὐτῷ! κϑθθὲ ραινόν, 

τῶν ὃ δὲ ὥπεν, ὡσεὶ ἐλεβιο, Φρακέμτων ἱκαὴν κεφαλυιῖς, αὐτὸν καϑωνσλίσθοιν 9 τοῦ τὸ πεὸσ'. 

ἕνα μὰν ἑραίελέουσ μἰνιῆϊ6 ὀβιυμος ἄϑλων. πίω ἑκαϊοντα ὠέφαλον ὑδραν. οὶ κοῦ γον τυφώνα, εὐ“ 

Ὧν ὦνπεν εὐ τοῖσ ὶ ππεῦσι. τοσουυτισ' δὲ ἐκῶνοσ᾽ κ ι.εφαλεῖδσ ὡσλιξο," ᾿ δὰ τοὺς πιρὶ αὐτὸν κόλα. 

κασ. Χαραόμας. αὐτῇ τοὶ χημάῤῥου ποτοι μοῦ. καπαγοισι δὲ οὗ τοι πριν τῦϊα μεπὼ “Τὸ ῥῥόμα». 

“»σ'. οὐ, ἔπε δ πηλόμ. ἀλλολεθ ρὸν. Φύκισ δῦσμύν. βαλάσιον ζφινὴ " φιΐϊι» ὅμηρὺς φοκάων ἅλι 

ογριφίων ὀλοώταῃς ὀδμή. “Λλαϊβίαςὶ ὀρλεῖο' δρατιίου ΠΣ ὄρχεῖς: “δδυμου ὃ ὃ, ἐδῶ λοποιϑ τι: 

νας ὀρχεσ λαμίασ. δῖλν γεν» «ἐν Τξῦϑον ει λάμος ἡ πόλις Κῶ λαιδφυγόνορ: λέγται ἡ " ὁ λαμία δ". 

Ἅου κι λιβύασ ϑυγοίταρ. τοιύτενσ' ἐραιϑῆναι τὴ ὧν δα φαδὶν. Μείαγοιξιν. ἣ ̓αὐτίω ἀπ ὁ λιξνης ἐς. 

ὑτωλίαν ,ἀφῆς δὲ πόλις ἡ ἐπα λιᾷ, λέμια προσουγορόνεττοι. θεν, αἰνῇ ἢ᾽ σινελθὼρ ὁ ὀζᾶϊς, δύ" 

ὁλαῖε πίὼ ἡ ρα. ετισ' ζυλοτυπποῦ σε τίω υ λαΐμιν αν, τὰ Ἧνὸ ρόαι, αὐτῆς τίμνα αι "4. ἡ δὲ ἀππρθνη-" 

σκόντον αὐτῆς ἣ» σαιδῇ ὠνξα γυϑυμοῦσει, πὰρ ἄλλων πουδ᾽α διὰ φι ὄψογι ὑποκλ (27 οὐσοι αὖν 

ΡΘ. δικτοῦ οὐ Τὸ ὃ. ποὶσ' τίτϑασ ἐς Φοβούσεισ' τὸ ὁ ἐρίφη ἱαλὸψ ἐπουῦ τοῖς τίω λάμι κα "βινϑθόωτα 

ὶ ὦ ὡς ἄυπνοσ αὕτη δὲ κίελῶ βουλήσει ἥρασ: ἵνα κοὼ ἡμέ κ᾿ οὶ νὐκίασ ἐν Ὡ πένθει ἡνἕως ον ὐ 

ἡὐὲ ἐλεῖσας ὃ 9615", ἀφαιρεϊοὺς αὐτῆσ' κὦ πρὸ ὀφιαλμοὺσ ἐπποι ἰισεν. εδπωσ' «ψανπῇ ̓ τθω ρό 

εϑνὰ νὴ ᾿ πόλιν ϑόφω: λίπται δὲ ἐραίμένοι! “περ Σ δ) ς. δ Μέϊαμορφοῦόϑοι ἐσ ὅ “τί δ ἡ ὀοὐλυταὶ 

ἀλλάϊιοτον σὲ τιπέρασι ὑποσηίσοιοϑοι! βούλυται » (λέ ὠρα: «σιὼ Ἢ λάμιαν ᾿ φησιν ἀγριὰνε ἄνα! 

ζῶον κοῦ δύσοημιον διαϑήμε Ἂ» οὐκ ̓ἀριεϑεὶς δὲ ποὺ ισ' αὐσὸν εἰκ ὦ σοο! μόρον, προσίθηϊιον ἃ ασλυ 

ὅν. ὕνα μαλλον, αὐξισν τίωπερ τὸν κλέωναδυσισμ! "αν Τοιοῦτος ᾿σὼν πίρας: ὀρικὼς ἜΟΝΙΣ 

μάτων αὐτοῦ ὁ κατεῖδος, ἰσκωϑεν αὐτὸν “ποῦλιν ἐαὶ ν γονὴν αὐαόραμον δεοῦ πίρασ' μὐσὴν 

καλό Ἀικόζενα δόξαν ΓΝ προφρηῤύμων, ἱιαϊαλιπὼρ ἔχεν πῦσ ἀκ νοοῦσι πιρὶ αὐσεν. 

ἥ 
᾿ 



Γιῶδως ἐπεΐρων. ὡς δὲ ἀλι 
λων τς ὄντων καὶ δοῤδίων 

ΩΝ νέων δ. παὶνὼν εἰς 

ὁ ασουδάζάν αὐποῦς, ἵνάν! 

κήσωσιν. ὀωϑούσι δὲ κοὺ γτοβ 

διραςειν κἀθριωυόμόμοι - τῇ 

οΐκι εἰννήϊετωιὸ ἐἰσ' » 

λὲν δι γοὺς περὶ αὐτὴν, ὡσ' 

“πα ων γῶνταρ, Διαωλαΐ 

σας πεθιφλομέγουσι 

Παῦράνιάσοισ: ὡς ἣ εἰκαν 

ΕΥ͂Ν τουῦ τοὺ “ποιδιπων κοὰ 

ἐσ ὕβριν ὁβελιιομδρωνοὸ ὁ 

λΐχι ἱκωμῳ δέσεισ ἡ ἡ λουδῖν 
Ψυπήσοισ'. ὁμοίως πρὶ ὐλὶ ᾿ 

κὸμ οἱ ἡ ποῖδα ἐουκ χοι γένα. 
Κὰ Ω 

Πρὺ; σον τοὶ γφιον. διὰ ταῦ’ 

τὰ ὑμᾶσ ἀξιῶ συλλαμβά 

νἐοϑα.ὶ δ αὐτοὶ τοὶ ἀήκαμα. ΧΟ. 

Καὶ μὰς 1σ' Φαλακροῖσι Ὁ» 

ἄς ἑαν τόν. Φαλαίιρὸσ πὴ 

(ὦ ὁ ἀρισοφμες- Φωχιλὶ τ 
ων δὲ Ἦν βαγυμάτωρ. οὔ 
"“Ττῶσ' οὶ “ππολυύίον. ᾿ 

᾿Κω ἀφαΐρᾳ γεναιοποὶς 
γυμνδὲμ ἀφέμ ἐρεν νὴ “πρϑ 

κάμδῥων. ἀλλὰ ποῖντα στοῦ 

ρκθεσ. ἡ ἡ ἄμα, ἀπ ἰὸν 

ἄοισοφ νου... 

Ατρδϑναντὴν χίοιν εἰχδεύμᾶι ἃ μιν μοναι ἄν! .᾿. 

Καὶ ὺ πρότις ἐπραβο ας καποὶμῆν ιδαϊπωλαίερας. 

Παϊδαγέ πεῖ ̓αὐδρα μὴ τ ἡ σκιυδρ Δἰθὺς ω ̓ 

Παυρ ̓ἀνεαἰσοις πόλλ ̓ὥφραμας. 

Πεΐντα πωραλων "τοῦ δ δέόμτου. 

ν ῥὸς ταῦτ εῶν ἄνανμετ ἐμοῦ, 

Καὶ ποὺς αὔορας καὺ συὺσ “ποῦσδια ς. 
Καὶ τοῖς φαλαικροισι πο αι μδῳ 
"Ξιυαῦὺ υδείζ εἰν πιρὶ τῆς νίκος: 

Πασ Ἄγ τς ὁρῶ νικώμ τοσ' ἐμοῦ 

Κάπὶ Ἰπραισέζῃ καὶ δυ μπθσίοιτ» 
Φ ἐρετῷ ὑφαλαιερῷ: δὸς πῷφα ἰΛακρῷ: Υ 

ἸΤῶμ Ἑωρελί ων οἡρῶ μὴ ἡἀφαύρει", 

Γερναμο, τοίου ἊΝ ἕν ἡτῶρ 

ἂν δῃρθσ' κα ἰν μέτωπον ἐλον το 

Μούσοισυ δ αδιῤπολίμουο, 

Α͂ σπῶσοι μένη μετ᾿ ἐμουχκ 

Τοῦ Φι λῦ χὸ ρα σον» 

Καὶ λείουσοιϑεῶν τί γε» 

Αἰ νδρῶντι δια τωι. 
ΚαΣθαλιᾳκσ' μκκαΐρωμ « 

Ἂ ἡδοικίω ὁ ὠπέιν αὐτὰ ὃ οτιατικῆσ. ὑσ' νῷ ὅπε δ Ῥυχιλίωρ. αὐτὶ “τῷ πὶ ̓βωχίλιαν ᾿ 

ἹΜοῦσου σὺ ἐδ “πολ λέμου: Ἔχ, πρὸς τἰὼ αλλαιδν “Το μέξου. αὖτε δ σπλοίιν ὅδ, νὰ Ἰλαϑόν: σφό-- 

ρα. δὲ πλαφυρὰν ὅροι. κοὶ Ἰσι σησιχρρειον. Μοῦσα σὺ μὲ ὁ ῳδὰ αὗτὰ Δ ϑροφὴ κώλων ἔξει κβ' 

“»συύτων } μὴ ̓ ὁ αὐτρδ κοὺ ̓αντιρφοφνοὺ ὲ ὅν, ρίωῖῆ. "ἀλλίλόμεναι ἐσὴν ἀλλήλων. ἐπεὶ οὐκ ὥρων μια 
ταδνὺ Υ̓ ὑαίρῥημα, ταμϑβοῦν. « ς΄. σιν. δ εθἷ, κα. δχκτυλικὰ πένϑημιμερῆ: τὸ ἡ σ΄ προσευδῇ 

εὐκε ὁ δήμεγα ἀκατάύληκ τῶ ἐκ ππαΐωνος Ρ' κοὺ )ρθιάμβου. “Ὁ δὲ δ, ̓Ῥοχαικὸν ἐνφαλλ μόν. . τ « 

ἰαμθικὸν πενϑημιμερέσ. Ἂ ἡ ' ἀκαίαλνκί ΟΥ δ μεῖζον. τὰκ Δι9. γ δακῖνλιίκὰ βιμερανδν ." ζ. 

αὶ Κα ἡ 6ἀἶσις. "ν ι.. ,.γ" χειαμβικα εἰσ “θα χένον σερρυούμενμι. δΎ μεμα. ΖΚ ν(. αἱ ιατπρβενϊιν ὅ)-. 

Μεῖζον ν βραχυκααλεκῖον. τὰ ἐ,ζ' «- αὐ ποικ ο βάσεισ' ὃ." » δκκτυλικὸν δ᾽ 'μεον. Ὁ πε 
λυ τεῦον ἰαμβικὸν ἑφνεμιμερίς ἐπὶ σε πίλει τῆσ' μϑν σγφῆσ --" γέγβαφοι, τῆς δὰντιρφοφῆσ' 

κορωγίς, Κλέσει θεῶντε γέήμος. “ὅτι σιύνϑες (ὦ γἷς πειλουιδις, ὁ ἄδειν θεῶν σε ὧΣ ἦρθιν γὐμερσα 

μοξζται ταῦτοι ἐμιῦλχβος πρὸς Ῥνς ἀϑεγριώτας. τίω ἐν ὁδῳ ἀσεῖα, ἄρι ὁδ' κϑὴ ἀφροσγ τασ' μοιχεέαιν- 

Ηνδ 



Ἑ ρῦρη.. 

Σοὶ ΣΝ, ἐς ἐξάρχισ μέλε. ᾿ τς ὅρ λα: ᾿ Ην δέσε κβλίνοσι καρκίνου Ἵ 

Ην δεσωκαρκίνοσ ἐλϑῶν. ΣΨῚ οὐ. ἢ «Ὄγνδάνϑιηίρ ὡς λι 
Α͂ μτηβολεῖ με το ΗΝ ποῦ μέν. Ἂς μρρδςξοισοοὶ 
ἀ ορίσεω͵ δύνα λα: ἌΝ Ξ3υτομον δἦρον “ῥκαχίείνος 
Μήθ᾽ ὑπαικὄσῃφ, μή τ ἔ Ἄλῶκι δῷσο Ὁ Ὁ ἴσως οὗ σιυἐειλοδαὐπὸ, Θ εσυμέριϑος αὐ τοῖς»᾿ ᾿ ὑς Ὁ αραῖοσ. ἀῤμαγερω, 

κίνου σρθςϑοροκλῆς:. ἰονὸ 
Αλλὰ ̓ ὅμι ζυτυέν τος ΤΩ. Ι τιμος. ξοϑαρχοσ'. “πραπκὰ 
ΠῚ ῥτυ οις οἰκο γδοέϊσ. , δὲ οὗτοι ,λερθυταί. ὁ! τινὲς 

Γυλι κύχινασ' ὀρχισοὶς ϑλλΣ ΟΝ, τνῷ β δα πίω σμικρότεπα ΠΝ 
ΝαΡν» ὀφυξις, σφυ ραδῶν "» βκϑι πῃ ΜῊΝ 
Αἰ ποκρίημα τοι ᾿ ' Ορτυγαὶσ οὐκ οὐδροῶσ'. δέον 

Μηχαμοῦφασ: π΄ ὄρμιθας ομκογγοῦις ὠππεῖν, 
, ὀρτύχας ἐνπει πράπλα ᾧν 

τ να ᾿ ᾿ φύσεως ἀολό σεν αθλὴν 
ὦ μὰ ὡς μαχίμους δαξἀλ 
λοι τουδὶ “ππῶσας ") καρ 

κίνου, Φιλεριςικὴ γι 3 

ἀῤῥένων ὀρτύγνν, ἃ φύσι. ἀἰιοϑοῦς δὲ, αν τὶ κὰν ἡμὶ ρου’ ὅν ὑδικωτι ῥα μμάνους προύρετοι ἡ “πε 

δὲ 3 καρκίνου ἡῶν. ὅτι τ μεϊεροὶ. ἀθ μϑϑτοι Υ̓ ὀρτυγαις ἐκτείνεται, " Ὁ δὲ δγὰ ὁ μἶξον σινέ τοι λΖ 

ΜῈ Γυλιαύχινας, αὐχένας οὐις Ἰκρτας. ὥς πο δ ὃ γύλιος: ὡς μικροὺς δὲ 6. αγνλύδεισ σκύητο 

ἐχόρννον ἡ οὐγρι ῳ πρθι. Αλω ς. μακροτραχήλους: γύλιος γε, “πλίμλα ὲ ϑρατιαῆικὸν 

οὐ πίμαίεεσ. ἤσυ τίς γός δἐν Ἅνν κολοβὸν οὗ τ ἀϊωὸς ὄνοι ὃ ὅλον σῶμα: μι μόμγτὸν ξάχολλμαίω . 

Αλλως: γλι' ταλυκίοντισικόῦο; δραιτιωΐ μ᾿ "ενότομον. νῷ πὸ σία ἐμβαίλλοισι. δαβαλλᾷ) ὴ αὐηοὺς, 

ὡς λεπροὺσ' ὦ ειῖ οὐ ους.βι. μακροὺσ' τραλόλους ὕοντος. ον το "σ' ἀπιφε ροῤϑροισ' δὲ “ιν σῦ), 

; ὅτι Σ ΩΣ γυλιαν ινασ. ὀρχρροὲς δὲ, ὀσίφερε πω αὐτοὺς δισαπὸρ, εὠτοῖσ' δράμασιν ὁ ΒΡ." :Ὶ 

Αϑρουσ. Νααννοφνᾶς. ναύνοι πὴ λύρν ταῦ, οὐἶκολ οβοὶ δ αν οὐπεῶν, ΟἹ ᾿ δὲ ἰιολοβοὶ Ὶ “πασῶν͵ μαύνον 

Αΐγοντωι. Σφυράσῶν ἀ ἀπρκν σμάϊαυτοι-πεινοὺσ' δι ν᾿ μικροῦσ. οὐδὲ ὅλα σ' σφυράδας. σῴυράφες 

δεήσι, τ" δ᾽ ἡ οὐ τῶν κὰ προξάτον ἀποποθίη μαῖα. οἴσρλις αἰξὶ, σφυρασὼν πολλῶν αὐαμέξῃ ἥ 

δὲσφνρὰ ἀνά μουῚ ἔχε μύγιφος. που χουν τοι’ οιὼ  ἀπειϊιάζει αὐτοῦσ. μᾶλλον ἡ οὐ ὀταύσαισ. ἀλ- 

"λὰ Ὑῖς ἀποίων ἰσμμισιν αὐτῶν " ) ἀπο μήμασιν: ἀνελιζαοῦ αὐτοὶ διὰ “ὁ βραχὶ. ὃ γὺ τῷ μι , 

κροῦ μερὶσ' μικρὰ, οὐδὲμ ἔμ. Μιυρανοδΐ μων ἀπὸ Με ἐρουσ' τούτου. Ζονεἰυλῆς ὲ ὁ καρκὶ μόν,δὰ 

κθῷ μηλανὰσ "ἡ περατείασ ὁ ὀσοέγειν ῳ ὃὭ᾿ ς δράμασι πλάτων σιζφικοῶσ. ̓ξεμοκλῖσ᾽ ὀσωδεκ ἀμὴν 

δ γανοσ ὃ ὁ καυρίείνου “τοῦδ “Το "αλαῆ! “ου. μηχανεδγερασ' δὲ ἐνπεν αὐτοιδὶ, ἐπειδὰ πολλοίκισ' ὡσ Τα 

κωδοὶ μευχινὰσ προσέφερον. ὑνίκα θεοὺς ̓ ἐμιμοιώτο αὐφλομϑῥους: " ἐκαίφηρμϑ ους ἐκ τὸ οὐρα, 

νοῦ» Οὐπαρίλαίδωσ. τοῦτο πρὸς “1 οὐρὰ μήπελθῃς. αὐτοῖσ' σωινξενφοσ'. «καὶ γωὴ ὄχι ὁ πουτὴρ 

γαλίω τινός «τῆς ἑασὲρασ' ἀπαγξαι ς δρᾶμα αὐγὸ δ πϑ Θθλᾷ πρὸ προιδοκίαν. τνπίριρ ὃ ὁ μεποὶ 

Ἀγ ν υνῶυγρα ({κ5. δαβαλλα δὲ: αὐτὸν ὡς Νόθον “περὶ τοὶ ὶ κλέμμαῖα. ὄνᾶμα δὲ ἐπὸ "δὲ “νσ 

μα. δὰ: “το χρὼ γολὴν ὦσιν ἀπούγξαι. 



Αοιςοφάνους- 

δ δ ε ἢ ; ΠῚ  Ν 

ἐποτον ἀδειᾷ ττῇ. ὡς Ει χιοὺ δρᾶμα .λιλὸν 

ον ΠΝ ἐσηνρας εἰ πτέγξομμ--- 
απ γλθενοω ἢ ραν δὲ 

ποιλστισ ὁ μαυρκίμοι ἀδξε Τοιαῖδῳ χοδλαθλ τῶν ͵ 

νοκ λῖις, ππορίλϑε μεγα καὺ Δαμὼ ματοῖκο λλζομῶὼν 

χθλϑρος ἐπαῦτῷ νήπος Τὸν σοφὃμ “ποι »͵ Τὴν 
ρυλθῶν ὁ Ήϑ5.ὡσ ἡ "δον " ΟΝ ε ,., κ“; κ 

“τος οὐ ὃπεριονᾧ μεγοαίλας ὶ αὐ ἀξ "θέν ῥδῳ 

ἐλασας ὀχεόρᾶμα: ὑσσεί Φῶνν Χ' λιόων 

δὴ δὲ αὐ γαλοιὶ τοὶ μὺς νν Εζοκδμνκελαδῶν 
κὸδς πεν υσι, ποιρὰ τοῦτο Χο » ἐ , δοσιμοσ, 

πειίζο. Τοιαδὲ γεν λαείν , ἘΞ ζω Γ ε ρῆρς 
τον τῇ δεθφε ἀποδεοῖνκε Μηδὲ με λαίνθιος οὗ δὲ 5 
τέῳ αὐπίοφοφον. πείλιν ὺ Π "κ ρϑ΄ Του ΤῊΝ οὐ ΓΗ ρὺ 

ἐπὶ ἐν οἰκθὸν ἐπεὶ μ'δρα Σ αρτυς ΑΝ 

μϑρ ἐτασινον. ἐν μας, αὶ ὅτι Σ᾽ ἡνίκα ἣἊ ηραγφοδῶν 

δρά ταῦ τοι “πεῖν τα χρϑγι 
ϑεαποὶς μετὰ πτῖσις δὺνοὶ Τὸν λορὸν ὄχ αϑολ 

εἰς ἀηνδέχιοϑε τὶ ποι τοῦ Φύφτε μαὲ οὐὐ τὺς ἄμφω. 

ποιόματα. -ὄδομϑμ, δι Ἴδν 

βροφὴν πῦϑ, Δ πῶσ' τίὼ αὐπιοροίἰω ἐπήχιγ: εἰκαντοὶσ' νιφέλαισ' δὲ ἄπον. ὅτι δξ, πάντως αὖ 

τατηδίδοοδι τῇ ξ σροφὶ τίὼ αὐπιργοζθον: ὦτα ἀμφοτέραις δππείγοιτῶν. ὃν ἐππριδόνιἰκ. Τούτων κἃὶ 
“πὶ ρον σιιυποί χω δφοφῆς: αὐτιοφύφου. ὑποδού. ἀὐτίδροφο δ εἰρήντοιι δὰ. ὃ αὐαρρέφᾳν 

ἐπὶ τὸν 4 «ρχῶσ' υδ ἣν ῦ λόμν μεταξν λεγοδμων ὃ Ξ περιήϊὉ ἀν: Ὗ ἡ ὡρπῷ εν τε λϑβων χα ϑωυα-- 

ῥϑψων ὑιατξρυρῶωϑοιι. οὐδὲν ἡ ΠῚ μ τῆσ' ἀκολουθίασ' σωζο ϑρες. ὑχρδ οὕτως αὐδρῶντεσ' ελῶι δ 

τοὺ ϑαλιάς μακάρων. "σοὶ Σὴ τ σλξαρχὸς μέλφέ "τα, γ»ιάδε γεν χιρίπων: διὰ μέσιν δὲ, "οὶ “πι’ 

οὲ δ κκουρίωϊνου σαισῶν. ἴοι δὲ πρὶ αὶ πὰ σεσιχόρου. ἐκ τῆεὀρεσείας, τοιαδὲ γ6) γεοίτων δωμώσ 

ματο (κα λλικό ὁ μων ὑμνόν, φρύπο ὃν μέλοσ' ὑβφυρόμτο ἀβρῶς “προσ ὑπερλοίϑμου. "δυμὼμαῖ «δ, 

πὶ δημοσίαι α δ μᾶρα: ὅταν ἔριψεν "κὺ ΜΝ "ι ὁκὰ σησιγρρένος. .Φιοὶ γα οὕτως» ὅτων, Ὡροσ' ὡ 

μὰ ἰελαδι χιλισὼν. Μρσιμιον' μα ἃ δὲ μελαδθιοσ. ξαῆκοι ὁ ππριητοῖ ἀμφόπιροι.ὃ ο δὲ μέρσιμθ, 

φιλοκλίους “τῶ αγον ἧδε, πονηρὸσ χρὴ ἄμεθοσ. ὁ δὲ μελαϑϑιοσ' ἰωωμῳδέιτοι ὁ εἰς μαλακίαν. 

ἕο ῥγοφαγαν. κοὐ πλν μᾶλλον εγηοῖς κόλαξι ν-. ἄαρλισ, ὡς κιναιδὸν ἀὐτὸν διαβαλλφ Δκόλα- 

κα. ἀλλὰ δ ὡς λρκὰς ὑχῖ ἀ τὴ, λε: πρὸσ ἀρισυιφαννσὲ ἐν ὀρνισῖν ὡς οὐ ἐσὼν ἐλλνῆ ὁμικες φῥνλε 

πριον ἀπὸ  μιλαιθίου. ̓ Αλλφυὺρτειὺ ἀὐ τίς. ὡς δι “το ἀδελφον “τοὶ μελανϑίου Ῥαγκοῦ. ὀμτοα 

ἀσήμου. ᾿ ις Ἂν αὐγν δίχεν ταίτινες ὦ ὡς θι. “ΤΩ, ἀδελφοῦ τῷ μελαιβίου τραγκοῦν “πολ ετον δονησι 

ἀσήμους δ. οὐκ αὐάγειν δὲ δ) μιρέιν κϑὸ ποι, πρὸς ὦ, ὃν χορὸν ὕειν Ψ, ἀλλφοσ. πεχθὺ αὐτὲς, 

ἀλλὰ το ῥϑρ πρῶτα! δϑα περὶ τῶ μιελανθι, ου μὲηᾳ! “τῶ λοροῦ ὅπεν. ἀππέιδλας δὲ ἀρχῆσ΄. περά 
στε αὖ τοῦθ. “Τῦ ἀδελφοῦ, πὸὶ ἐς ὀγοφαήανῦ ὅτί ἱὰ ὃ μελαϑιο ὀγψοφάγο, προθριτου (ἃ πορϑῦ 

“πόλι δι ἐν ἀσραπενηρισ. ἄμφω. ει σἰκίοον ἐς ῷ ἄμφω. ὅτι τραπίκοι ἀμφότεροι, μελαύϑιος κοὺ 

ὅτότου αδελφὸς, δῆλν, “Ὁ ) Ω ργνερῷ ὡ ὀγοφαγει, ἐπίμιελαιθ! πμέψε τοι ἤγσ ὲ ὅς διαβῶ “πί 

νὲσ' ἧς ὧχο " εἸφοισιρ ἵνα μελαύϑιος μϑν᾽ Ἵ Χ ἦν χορόν. «ἀμφότεροι δὲ ὦ ὡσιν ὀνε φάω. 

Βατιδὸ 



Εἰρήνγην.- 

Γο βεΐνες ἐφ φε γιὰ Βαῖι δοσικ ὅποι. βιέτις ὦ ὅδὸς :- 
Βα ΤΉ, σὰ σκδ “το! - ὦ τ ὌΝ “όνοσ. "καθόλου δ ἐχθνεσ' 

Γ [ Ρ ͵ Ἷ αὐῤππίμει δ, αὐπαπς μὰ 
βειὁσὺ γπρι φροὶ ἐάων. αἰαὶ δ αὐτὸ 

Τ ῥραγθμαΐφφελον κριὸν ζῶον. Γ ραοσίθι. 

ΕΥ τες ἡγαίδισ . ὧσ' μὴ ἀγορὰ 
ὧι κα τοιχφεμιψαμένε, Ἢ πὰ πυγκὼμόμιε, 

Μέμοὰ- σλατύ : ὦ γον συβαδὰσ' ὲ τὸς πόρνας 

Με ϑεο με μοῦ Λέγουσι. δύπολισ᾽. παρὰ 

Ξύμιι ζετὰν ἑορτάνεττ πβλοὺ τ ἢ ρα (διικα τῇ γον 
Τ Ὡ ὡς γρα φίλε: αὐτοὺς εἰσοῦ 
ρ'ἀσχιλυπὸρ ἣν κ ἐλθέ ἃ Ρ ἐύν νεών: γι ̓δν αἱ. γραώῃ ἐφωίηοι 

ἐγωγέτοι: πυπύμηκακομι δῷ, τοὶ σικάλη, ὔμῃς. αὐτὶ 1 γραΐφολενον 

Μικροὶδι, 0 "εᾶρ αὔεοϑεν ἡσ τ᾽ εἐμοιέσοι, 

᾿Απὸν 'ραν φαίμειϑε κακοήθεις “τανυ- 

Ἴκσ. Τρααμάλχωλοι 40 

μανῷ, χων οἱ 'ς ἄῤῥεφες Ῥ οἷ 

τῶν »τοι γ᾽. ἱργονολύμα 

Θε( δέκατον ἢ ἥκες, ΤΡ ὡς ἐγῦπαυϑόμην “νὅϊ. 

ΘοτΤ δι ἐπαῖθες. Τρ' ὑλγϑυνπῶσκέ λημεαικραλόδὺν 

ΘεΑ͂ λλὸν τίν ἐδοιαϑρακατὰ Ωὸν ἀέρα, 

Εν7ὼ ϑεμὶ δά ρλύτη καιουθὲ σέροι- ὁ Υὴὲ ἀθεγαϊοιηριὰ ἰγρύασ 
ἬΝ ὡς αἶγα ἰδεσμα. 

Καΐϊαχρεμψα μϑϑα. εμέγο κα 

1.7] ὑσασα αὐτῶν ὦ μῆσοι 

᾽ν προφ ρηῤϑψων ζ "ὼν 

Δ ποιίοϊων το καρκ νε: 

ὡς χολοαῖρ, ἱορυρίσ "π|8) 

ὅσ 7ουὴ οἱ ὑπύκρέτα. νὰ 

πὸ πρῶτοι ἰαμβικὰ τρὶ- 

μέτρα ἀκαιτοίλικποι. λξ' 

ἐπὶ τῷ τέλει κορωμισ'. 

ὁ ὁ Ῥυκπῖδος δὰ ἔδι [κατελθὼν 

διε ληλυθώσ' .Θοἰθινιωίς οὐ τε τύμοι:Τριεὶ 7]: 

Π λαφώμενον “σλὺὴν συν “τὸν. :Τρ' οὐκοεϊ μεἡ τέ γυ 

Υυχὶς δι" φῶς Δϑυρα μβοδγδοισες οἴ λων» 
Θε Τί δ᾽ ξόρων.Τίροξυμι λέτν τ ἀναβολὰς γρχώμεν ́- 

Τὰς ὄψδυρέρμα κεειννλᾳ τουσ' τινοὶς 

" , ἐκ Το οὐρανοῦ, δυλοιὴν τῇ 

ΕΥΥῚ τληπιάσα, ὟΝ ἦν κόην ὃν ὑ πέσε, δγυγῶ ται. Καίιοήνεις “ νυ" ̓ἀνθυπήλλαξον. αὐτὶ “τοῦ εἰν 

"πᾶν μικρότερον. “τοῦ ὑπόνοιαν δγαθάλλο " ἀρηναίουσ' ὡσ ἱαϊοουργδν ἕτοι 'μουσ. δοθι, δὲ τοὺ “ες 

ΩΣ τῷ ὁ κάτω μικρὰ φαίνειϑου. Ἐπυνόμιω τινύσ'. αὐτὴ το ὀπεῖμ ὡσ’ φομίζω, ὦ ὡς περὶ ἀλλαφε 

δ᾽. Ὑυχὰσ' ὅ ̓  κα τρᾶν. δαβαλλᾷ αὐ τουδὶ ὡσ' "μέ Πεὠρουσ' ἐπε! δ περὶ δ᾽ κεφιυλὺν λέγουσι πολλά. 

σμνεχῶσ' δὲ ἐκυμῷ δύνσι τοὺσ διυρα μβοποιούς: ὡσ' ἐκ τοῦ αἶρος κὶ ΓΝ νεφελῶν αὐῶμηπς πὰσ 

Ἀέξεσ. δυὰ ἡ ὃ; σιρϑέ του ὄγαν φιραῦ τοῖς, Αγαξολάσ. πὼς αὐ ὲς  ἀσμάτωνδᾳμ πρθά: ἧτο 

ὃ διφορμίζων, ανε βάλλιν καλὸν ἀόδειν. Ὑ ὰσ ἐν δϑκεριανερων λέν. κωμῳ δεῖ. τουδ 'ῶϑυραμ 
βυποιουσ. ὦ ὡσ' ἀν» τ" «ἰ βὸς ἀρλ ̓ϑρσ' οὶ λέβφς τιρὰσ αὐτῶν διαβάλλει ὡς “ρναῖντα λυχεντων 

δίδυμον δὲ πεσλαύε τοὶ λέων αὐερινηλέτουσ: οὐ γηβ δ λίγουσιν αν αὐέρα οὗτοι. "πιεχὸς. δὲ αὐτοὺσ' 

γκωμβιφδυῦσιμ ὦ ὡς ἀε 'ρας βινεφίλας. γὴν ὲ ἐκτοῦ τῶν συυν)ετου χ]) οὗτα σιμάποτε ὴ ἀκ ἀορίςως μόνον, 

αὐὰ ἰμαὐτιναν 3 δυνραμβοποιῶν λέξω σλϑυάζε. Αλλως. τοὶ προοίμια, Ῥ Ἢ διθυραμβοπριῶψ, 

ὧσ ἐπιοπλᾶτον ἀ σα λον ἀν, νὴ οὐδὲν πρὸς ὁ πρώ λα δαλόν. τ δὲ τονοῦτον μί «ὡρῶν αὐοΐρῶν. 



ἈΕΘΉΎΤΕ 

ἴων ὁ χίοσ: δυυράμβων καὶ ἴὰ Θειδυκἢ νά ἐρ οὐξ εἰ λέτχσι κατα ηὸρ ἀὲ ἐρᾶς εὐνήν 
γῳ δίασ' οιμελῦρ ποιαπὰς ὡς ἰδέρις πρόμε' 2 γο τις, ἀποθαμς 8 ὙΨΣ 

ἐποίησε δὲ ὠδήμ. ἧς ἃ αρλϑ, “ 

ἄλοιον ἀε ροφοντοιν ἀέρα. ΤριΜάλιϑ σοι  εὐνσὺ, τίς ἀςδρμῶν ἐκέώ 

μόνωμαν, ἀελίου λϑυκῇ τρί ων ὀχίοριὑς περέ ποίησε πύλαι: 

ἍΤ ρνγ, πρόδρομον φιῖνε ἐνθαδεγὸν ἐσϊόρτρθ᾽ ὥττι γϑ ᾿δἰθέωε, 
στ δὲ «τέΐ ελϑυτηικὼσ ἐκῖδ 

εἐκαλ ἀϑέ ον γὸν ποῖον οιἦ ὁ ἀρισιφά Αὐοἱομ οὐ ηὸν πποῦτι ουμ ᾿ 

γῆς, ἄδιον αὐτὸν φισῖν ἀξὲ ΘοΤί μες δ εἰ Εἰσ' ̓οἷήναι πρέλον τσ ἀφέρερ: "ὧν 

ῥα κλιθῆψιι: «περι όντασ' ἢ ὁΣ ἱκαό μδινοιϑέουσιν Τ β' «Ὁ δ δέει πνουηηὲς: 

ἐλθεποῖγραηε δεχῷ ἀὼτ πρῦρσλουσίωρ κ᾽ Ῥιβασϑζουσ᾽ ὦ εἰεέρωβ᾽ 
μῳδέασ ὑσιγφαἴμμιατοο 4 ἌΝ, ., Ταρἕαον - Ὁ 7 ' 
οιπαιᾶνασ ἡ ὕμμουςο: 1 ποῦν ἔλοντατ. ΤῊΝ ῬΙςΙ προισισνρεν ον 

σκολιὰ, ῶ ἀρῥίγο «ὦ κα. Αλν εἰσοιγῳ ὡς πέχασοι ταν τηνὲ λαβὼν" 

πωλογαῖϑημ ὃν ἜΡΕΡΈΝΙ Καὶ τὸνπῦς Μονκατοίιελυζε; Δὲ ρμδὼν "δῶ, βεῦ 
μὸν λεγόμϑμεν. ὀννόθομ ὦ ἀσ Σ πόρεν τέμοι Δ τῆ δυκουοΐσλνον λέλρσν: κ 

ξνοῦσὶ ινεσ' ὄν οὐρὰ, αὐ - 

τὸν. φεύνετωι αὐγοῦ κοὺ Καὶ ταῦ τοιοραίσοισ, ἡκ δι ρ ̓χῦϑιςπώλιν»". 

κτίσισιβι βοημολοπιόσ. ὦ Ἐγώδ' οἐγρδωσω τῆν ϑυτῇ βου λῇῃ αἴως- ᾿ 

ὁ πμνήμαΐα: ̓καθαπν “ὰ Θ.ῇ ὅβεν ἐᾷ λαβες ταν πτοασύ ριδθῳἐκῆϑάρα μῶν. ; 
ππὶγν ϑύκιμοσ' ἰώ. φασὶ δὲ 

εὐτὸν ὁμοῦ ἡ δυϑραμβὸν δι Θε: ὖκδῃ ἔτι δλίην Κχ θεὼρ Ὧν αἰβολον- 

ἽΑΙΣ δ'αν ἀγωνισούμϑμον Ἐἰ πορνοθοσικ οὔσ' ὡς πιρόμεῖσ οἰβρογοίν, 

ἐἐδήμασι Οιννκ ἐσοιγῖα, ὑκ εἰ Τ' ρι ὁ υκ. ἀλλὰ κὰκ ἐζῶσιν οἰητὸ τούχων τιμένο 
[1 » ΚΡ ἀϑηναίωρ δοῦναι! Χν, 

κε γάμιον. ἡὺς δὲὰ ̓ν ὃ ὀρϑυβϑμουσ' ἐπίκλησιν δὲ βούϑου. γρζαῖοι τὼν βαγῳδίεσ δίσκον ἐπὶ ἦφι 

δγϑδονίοοτῆς δάν τέρας ὀλυμιπικόὺσ. “ράμαῖας δὲ αὐτοῦ σϑλίια. οἱ δὲ τριακ ἘΡῈΒ ἄλλοι ἣ εὐ 

ράκ οἵ οἱ ΡΆνν, Ωσ ἤϊλιῳ. οὐθοῖδε. αντὶ ςς ἐς ὃν οὐρανὸν πέραν. Αἷὦ Ὅν αἰνὸν. εὅτιὸ κἂρ 

Ἰωνἢ "δὰ σώργικε, δῷλομιοῦκ ἄφιλον δέ χα, “ὅτι πρὸς Ἂ ὑποῦηρῦ ἐν τίνι Ὁ» δηυρίμβων λεγόμες 

μὴν ὁ ἀδιον ἀφῇ ὁ ρυπποίίζει. Οἱ καόμϑρον. οἱ Ὶ ασηνθηρέζομῇ εσ΄. οἱ ἡ καλού μόρον. δῆ ον“ Τεσ' . χι 

λά μιπεῖν στοὺσ' αχίνϑῃ ρας πἰμαντι. ἱπνούς. οὐδ’ νῷ ἡμῶσ' λαμ» ἤ "ρας ̓  φαροὺσ' καλολᾶρ Ἴς 

ὃ νων Ὁ Φανοὺσ' ἱμιλουμένους λύχφυς, τινάς Φασ λέγειν ἣἋ« πολιῶν. τὰσ δὲ λαμιπείδας, τόνδ᾽ 

πραγικοὺς, φανοὶ ἡ " πποινοὺσ' διὰ τῷ π᾿. Ταυτιρὶ λαβων. ἐλύπτο ὅπ δύο πϑρμαν ὄχε πῇ, 

ὀῤϑν" σιινοι(φϑεύσοις τί, τεὐσπώραν ̓  τίὼ ϑεωρίαν ὥν τίω δΡ, ὀπώραν, ἐσῶκε τοῖσ' γωργϑὶσ' 

τω δὲ ξελιὼ τῇ δεωρίᾳ Τούτων οὖν ἡ τίω μϑν ὀπώραν τοὶσ' οἰκί τῶ ὃ ὁ βυπᾶος. δὲ δῶσιν ἀσπεύτειν 

ἐσ τίω οἰκίαν. ὡς αὐὸς αὐτὶὼ γαυμήσων. ἃ πωρακελόνεται τὸ πρὸς τοὺς γάμους αὐτῆσ' δῦ“ 

ταῖσι. σία) σὲ ϑεωρίαν αὐτὸς Φυσιν ἀπομόσας, δῶσειν τῇ ἢ βουλῇ. Ἰσὼσ δὲ κα ἀρήνῃ : ον Ὧρ" οὐρανῃβ 

ὑμκόνορ, Πο ρηοβοσικοῦσι. -σιϑανῶς ὑδίλωσενὃ οτί πόρναι Ἰισοον, ἡ ὀπώρα Δὴ θεωρία. 

Οὐκ ἀλλά. οὐχὺς ε΄ " ἀποφάσει ἀλλὼσεὶ ὄπιν. οὐχὶ καί τιιῦν’ ἀδὶν ὠπὸ Ἰούτων. ἐπεὶ πῶς αἰ ππὶρ 
γησοῦ μϑροσ' συμ ϑυται “πώλιμ. ' 

“ 

Ἀγ 



ἕ, ρέῃ 

ϑυΐ γένω! ἰωμδρ ἀσέμονεδόκα το γᾶν 

Ταῦτῃ Τί. Τρ. “μιδένιοῦ ἐθε αὐἠσειφατεῖν, 

ς ῥυὴ ̓ἀρπογιοῦτεμια φανιεἰωρῆ ἃ ἀα 
Παρεὶ τοῖς ϑεοσν ἀμφροσίανλεῖχον αϑω. 

'Θε: "Λείχειριἀραῦ τῇ «σὲ κανὰ σικϑυα σίομοτα 

Χο υδοοιμιο μικὥσγ δηρίσ' 

βύτασῦ Ὅσον ᾿ὠδ᾽ δέ, 
Τυινί τοίδε πρα εν Ὗ 

ΤρΤι δύ τὴ πετδὸν νυμφίονμ᾽ ὃ ρᾶτί λαβηρὸὶ ὃν τοῦ. 

Χο. Ζηλωτὸσ ἐσεμέρον 

Αὐυϑις νοι ὧν πο λιμο 

Μύρωκατα ἐκενῆ 9ς.--ῖτο: 0 

Τριδιμωτίδῃο δ΄Τοὺν ξυνὼν ζχὴ τῆρίωρ ἐχ μα. 
ξυδιυμομεσεροσ φανέν τῆν καρκίνσοροβί λῶν: 

Ουκοῦν͵ ῶ καΐως ὁστισ' εἰσ ὃ χθμοεας κρθος ἐρυβᾶν, 

ἔσωστι τού σζλλην κειὼς τίν πεῖς εἰ γροισί οὐ τοὺς 

Α “ποωντοόντας, ἀτῷκ λῶς κιν ἐν τε οι καϑι δάν-τ 

ΘΕῊΗ ποῖσ' κέλουτοον"κοὲ τα τῆσ πυγὴσ κα λα. 

Ο λακοῦσ πέπεη α,» δῇ σοκ μὴ ξυμπλείῆε τοι» 

Καὶ τ ἀλλ᾿ ἀ παξ αἰπατεντουυρῦ αὐουσϑὲ διέ» 

Τρίθινυν οἰ το ἐϑῳι τήρμ δ τὴν θεωρίαν, 

Αυύσειμτι τῆθουλῇ. Θε: γίς ἐαϑ συ τα. Τίφ 6. 

Τριὰ υτηϑεωοί α᾽ οἦνὡγὴ μᾶσ πτοὴὶ 

Ἐπιαήομλμδρου ρῶν δι ᾿ὑποσεηϊωκότις: 

Σάφ' ἰαϑεκφληφθητεμόλιν: “(Θεὠδέασο" Το» 

ὅσων ἔχειπτὴν πυκηπναι τηθίδος 

πΑπ νῷ. "δε ρύσων λέγο τὴ 
ὅπωρᾳ. "ὅποι Ἵ ἐρωῖᾷ Ἂν δια 

τίω περὶ τὴς ὀπώρα. Λ) ὄχῳ 

ὭΣ ον τὸ καὶ “Ὁ ἐ3ῃσ διὰ “κα 

μὲ μφάῖέν Ἵ1,νες “πὶ ριμο ται. 

ὅτι ἐππυμφύϊεριζονήωσ λέλ ε(7 
ώ πρὸς “ πράηλα κῷὼ πρὸ; Ἂ 

ἀσελγϊς . Κων. κανήσι , δ. 

Εὐδαιμονικῶς. "ϑρυφη ἀμοι 
βαία ἰκώλωμ ξ λει ἢ οι αλτϑρο 
Φὺν δ" χρλσὸς αὐήρ. κϑὴ εἰσὶ ἡ ΤΣ 
μϑὴ ἌΘΩΝ κῶλα ἑγηκὰ ἀπ 

μόξ 2ενος. τὰρόῤρ' δμεξα εἰκα 
1ἀλυκία. κὁ δὲ εἰ εμιόλιον. ὃ ὁ δὲ 

τὸ ὑποκοήοῦ οἰχῦσ- ἰαμέι "κὸς 

Τεράμεθον κατὰ λικίικός: Δ 

ὗς τοὶ “τῶ χρῶ Ῥι- τῆς ἄνω 

κάτισαι ἱκώλοισ. ὑφ᾽ πε ἤγαγρα 

φοσ' κοὸ κα ἔσω δγταλῆ. “36 σον 

ὀϑέσει σύσημα ΧΡΊ περικοπὴν 

οἴχων ἰαμβικῶν πέβαμεβων κα 

Ταληκτικῶν ἐ ε. ἐφ᾽ οὗς ἱορυνίς. 

Ἐνδωμονίσερος. ἘΚΟΤΗΝΟ 

γέσερος ογειρωνείαι. οροβ λοὺσ' 

δ φΦιν Ἴούτοιδ. [ δὰ Υ̓́ Ξαχὶ 

ἐὐὴ σωμιαῖοσ ᾿ πρὸς Ρ̓ “τ τ 

μίνου ὄνομα ποίϑωρ. εὐορακό “- 

ὌΡΗ ὲ δτωδκ ἰνοιβ ρα πῖον, 

δ φρόβιλον. Ἴουπί σιν ἢ “μολὰ ΝΠ 

ἣ οἱ ἡϑαλαΐή οι κήρυϊοις. «ἡ διὰ Ἂ 

ῳ -τῇ ὀρχβσει ΕῪ: ϑοϑιοῖ ς να 

δὲ κὺ οΙ ὁ βγόξιλοι Νἰἀνὸυ ἐπίγὸν 

σὶ κεν. ϑρόβιλοσ δ ἔδιν ἡ ησὺν 

σφ, σφυρί λοῦσ' δμὺ α-πὲκ ἀ 

"ὰ κοὲ ἀλλαχοῦ γυλιαύλᾳγασε. Η͂ «ποις λέλουτώνκορωνὴ ὑτίρα ἀσιόψτον δδυ πον θετὸ ϑ- "ὁ 

Ἰαμβόων μά ἐπὶ τῷ πίλφ (κορωνσ. Σ πσοῦ μῖν. παρὰ Υ̓ ἐν πῖν γάμοις, ἴϑοσ' ἐδ ἵμδιω γὲὲ ἐν τοῖς 

:γοΐμιοισ. σήσοιμον δοδόνιο! ὃς ὅδ: πολακοῦσ' γαιμικὸς ἀπὲ σησοίμου πεποινμϑρψοσ' δυεὶ τὶ πολνηνον. 

ὃς Φησι μέναναροσ. σηστεμοῦσ' δὲ Ὁ σεσω μὲ ἃ δγαφέρᾳ σησοι μοῦσ' δ ὧδοσ' πλάκ οὗτος. σηστ μὴ 

; ιὼ φακδὲ ἡμέισ' σησοιβιίδα. ισήσοι μια δὲ κοὺ μὐκωρεσ δ᾽ σίσι 'αβρια φύ Ἅλὰ ὃ Ξεζφανοῦν “τοῦ οἵνυμ 

Φίοι κοὶ σασουμιοιίπιαι πὸ ποινα. Βραυνῶγα ἐὐορηα αν -βραυρὸν, “πῦλισ' “πῆς αὐἸΤικῇ ̓ ι ἐν 

ᾧ τὰ δγ ονύσιοὶ ἡγον7ο. κδ μι θύοντι πολλὰσ' “πὐρνασ' ὅρα ὃΨ. 

διὰ πεΐαετηροῦσ χθῦνου ἩγονΊο αὖ ϑευρίι ἣν δεονυδιων. 

Ϊ 

Π βίο πινῖε τηρί δὲν «ππὰ Εὖσυν 



Ἢ 

Αριςοφανουδ:. 

Αἰνάῥῥυδιν, αὐάῤῥισις κυρία, ΤρΈνεντίο. ἔϑ᾽ ὑμῶν δκομος, πἰσατυτο ΟΥΘΒῊ ἣ Θῷ 

Ξρ ἀπο ρίον ἡμέ μελῶν οἱ πὲ τίσ δαφυλάξει τήνδε πήβουλᾷ, ΝΉΣΩΝ ΝΕ Ἰ 
Ἵοὐριαὴ ἑορῆνττο ῥάϑεναί. 
εἰκὶ συμβαὺς Λιλοῆσα πῇ Ουτος τῇ ̓ πεόιλροί φθφμΘ οὶ διξν᾽ ἐσ ϑιμιιαν" 
᾿προσμπρίᾳοὴ αὐαῤῥνσειῳ Σκηνὴν ἐμιουντοῦ τῷ πἰϑκώτολα βάνω: ἜΗΝ 

᾽ ι 

“ὃ ὑπιϑυφν, αὐτὶ τῇ θυσίαν ᾿ Τρονπωλέτεδ ὑμέϊς “΄ός ὀφυλαξων, δαῦροσὺ τ Χῷ Θ 

ἐπιπλῶν. φῶσ δὲ ἧσαν αὐ 
εξ τ 

.Φ ΙΟἋΧ 

ἡμέρου 3 Ὁ ἀπαϊουοίων. δὸρ Καταθάσομια νῷ ὀς μέσους οὐ “τοις ἄγων 
» 

“πιὰ, ἰκουρεῶτισι αὐάῤῥυν Θε: Ἐκ εἰνοσὴν Μει Ὑρ.Τ]σιΘειδοτι
ς; ἀριφειίδορι ἢ 

Π»: τί Δαπίανν αὐ ἐπὸ ῳ Α͂ 788 σαρ᾽ αὐηὸν. αὐ Τιδο λώνΤ' ρ'αλλ ̓ὠμίλεο. 

ἀδλοι ῥμῶταν ἡμῖν οὐχῇ Τὸρ ζωμὸν αὐ Τῆς προς πεσὼν ὑκλαψύταιν. ΤΥ 
ων καιπουῦϑοι ὑδναι. ἀϑα- 

ΤῊΝ 

γέλων γουῇ πρὶ πελαιμὰν Αγεδὸ συκαταθουπρώτουτοὶ σικϑδηγχα
μμισάν! ω ἐδ ᾿ς 

᾿πρδι ξοϊωγοὺς πθλέμον ἀ- βουλήνπρυ τοῖν εἰς: δρεῦτε" τὴν θεωρίαν. ; 
ρα λῥωνξανδν βοιοὸς “Ὁο Σκέψαι ϑ' δα ὑμῖν ἀταϑο πρὸραδωσωφέρων». ὦ 

ἱκαλέσεζο ἢ Ὁ ἀθηνίων βα Ψ " ΤΥ ἣ 

σίλεαϑυμοῖτην βιούος μᾶν ὡςτ Μϑέωσώραντοις ὑμεῖς τὠσκέλι, 
ἘΌΝ ᾿ 

οὐ αψεαῖο. Μελαύννος Ταύτης μετίω ρακατα »ιγεῖν ανα ἐρρυσμν υ3 
᾿ϑέτις ἀρκὰσ τὶ δ γγύος εῥάτ' ἸΤχῃ δύρ ῥρᾶτυτού πα 117} ἁμῖν ὡσκές λογο 

τκξ νΔοικών, Ὑπὸ Διοε ταῦ τοῦ σὺ κε κού πνίκὶ ἀρ ἐἐνταῦϑω 
ονυμάλίν. Ω ἱιατελϑὸν 

“τῶν αὐτῶν ἐς "ὴ  ἀφωριε- Ρρ 67 πολέμιουτοὶ λαίσοιμου Τῇ ἡδου λξποτην». 

μύνορπεόθον ἐπὶ τὺ μρϑθ ἔτει τἀγῶνγ ̓Αμὺς ἐφέσοο ἀρ Θμν: 

μαλῶστωι, ὁμελαμθιοῦ ϑὲλρ Ταύτων Ἵ ἐλουσῖν ΘᾺ δι 'ος λὸν παάνυ» νὰ ἄπ Ὁ 
αὐμιρῷ ᾧ ἐὸν 3αύθομ. προσιὸν 

. 1! ὃ αὐτῷ ἐφ» «ἀσρμεσ᾽ ὦ Ἐπὶ τῆς πὸ λὰν Ε τεηρα ποδήδονξ ἐφοίν οὐ. 

ξαδοεμόνοσ Φίσας “ναγν Καὶ ποκρο τιον ν 'ὑπαλενζοι μδμο οιρνεσῖψι κῶς. Ἢ 

γέρον. ὠρφύτερος ἡπέρα 

γνόιδρος, ἐφὺ ϑραφὸσ ὁξαύϑες. ὡς ϑεασθμϑροσ ὃν δίωοντοι, ἐζωθν πιὶρὰ, ἌΔΩΝΙΝ ον ἢν κἀπώλεο., τα 

ἀφοῦ ῶ τίω ἱορτίω ἀθηνοζδοι 1αύτιν ἃ ἄγουσιν ἐπὶ “τὴσ' ἀπτοῖ τησ' μελαυθ δ, ἀπεύϊούοια προσ ἊΝ 

σπιννο. “νὲς φέφασι ἡξασῆναι τῷ ῷ βανοῷ σι ἀγροίει κῳ [ὐμαῖ.ἢ ὃν ϑεα σού μος μελῴδινσ, τὰ 

ὀρυμένα, δὲ ἐπραξαο. ὅ οθον ἃ αὐτῷ! λην τίὼ ἑορτὶν πού την. Ὑ οὐ] ἀϑγον. Ὁ μαγῴ βου, πον 

7} 5 βουλᾳ σκϑιαζ 150 αἰἱὰ τὰ ϑισίασ' "ρα ἴχο ϑ μαῦλον ω υὐδὸ, ον αὐτῆς δείκνυσι. σὲ ὝῬ κεκᾷ : 

΄“νικε δὲ, ὑπεδὰ μέλαν ΤΣ δγοὶ ποὶ ς ξίχε, (ἃ αὐτὴ δαφέρω Ἀ Α ὑβήπισις τὸ λύαγίοσ αὐπίω ἀπ: 

πνϑυμαπίσοαι ἣν κοὺ ἐπλασοιῖ ὃ τίωδλν μὰρνοήσοδίες: Καὶ κυκα περ ὡς ἀχπαβμιει "σα 

σης Υ̓ δὲ κεκάπνικον: ὡς ἐσσι δ ὁπ ανιὸν. 

Τὰ λάσορα. ὅτιου ρυθοι ο, ὁ χιξόσδες. ὑπεὶῤ ὅτε τὸ ὁπ] ανῶον ,ἰπήμιτ ἃ Ὧ τὸ λαίσοινα. λἰλῶδι “εὶς 

δκσέι, αὐπτισ «μηρούς: "διλοὶ δὲ τοὺ τὸ μαγάρθα. ὕσπῦυ τῇ ξουλὴ ἰ σκιϑιαζε τω μετὰ ποὶσ' ϑυσὶ- 

«σ᾽ ὡρία. ἐρέσωι “πονῶν. οὐδὲν δἰφυίσερον τῆσ παρενθέσεως. νὰ ἐπὶ “σλίον γα' σοι δυὺ 5 

δ, ποσ’ μέσοισ' ῥήμασι Ῥ' τ ἧς πτυλαΐφν. ἀπτοινκὼ ὡς ἐπὶ σωνουσίας ἡϑματὼν κϑὺ ϑεω τ 

. θ4ασ΄. , Πύξόμε 



ἐι ρίνῃν 

, .ς ᾿ “-“ πὰ ἐν 

Πωυι αϑιδρυ ΠΕΡ" ““υξ ὁμοῦ μρὰ τῳ ὅτε): γὼ ἔμ: Ὁ. ἄγὰ ὃ λυχίλθρομ 

Τρί τηδὲ μια τρετοιῦϑ Ι ἱπουορομίαν άξετο 
πυξὁμουουτῷσκ ἐλφ “πτὸ 

ῥὰπροςϑοκν, ανοὺν. ανπὶτο 
Ἡνίκαδὲ κέλησ κέ λυτου το ρακε ἈΦΎΒΕΙ. τῷ σκέλᾳ. δεικν ὧὰ πεπὲ 

Α ρμα τοδὶ ἐπθδλη λοισμ αὐατεῖβ α μῳένα» δὲ, ὡκἐ πὶ πειλαισμαίτων: 
Φυσών το κὼ πίον τοηρος κιψήσωτροι: τὰ λῶς ἐπὶ χιρρυρα ἤωνομι 

μάτων Ν᾽ [ πιφρομιαυδὰ 
ἕτεροι δὲ κείσον τοῦ ᾿γάτνίω ληβδμοι. παλ κόρ, ἜΞΡΟΣΡΕΝΝὴ 

Περὶ τοίάσι κάμαισ ὁν χι πτήΐ, κότες. κί ρς τὰς ἱπαυδρομίασ 

Αλλὸἦ ᾿ὠπρυτώμ εις δέ χριϑυτέΝϑειοίαν. ἦγον ἐνηγχῖσ ἀεῶσι. Κίλες 

κύλνταν ἤρα τί συρουσί- 

εν διγυδ κέλνποισ Ἱ-πασυυδ 
“5 ." ἃ] .“ 

ονεσικοϑοβεσ. Α ρΜμα 

ἴδωι προθύμων δηρύτανις “σὰ ρεδέξαιηο. 

Αλὶ ονιε ἂὲ ἔτι προνκοιηροσοιτοιγειμσ Ἔδει» 

ἂλλ ̓Ἃ ἐμ δ αὐο᾿ «“7ὲ πέλεν τοι πίω ἐκεχειθζ αν. πα αὐτιτογότξν σώματα. 

ΧοιΗχχιυτὸς αὐή Ρ Ῥλί γὐαριβαζαμονννι: 

Της δὴν ἅπασιν ὅσ ᾿ὐρουηρα ρον γμος μὰ 
ἀποιτονρίω ΓᾺ ἱπανόρομὶ 

Τις )ὲ5 τοιοῦτος. αἄγται, Προσκινέσετοι. 
Τριόταμ γρυλῖτ ̓ἄσιϑε “πολλῶ μελλομ οἷός εἰμι» ὅρα “ῥά «ἔρον σἰορ. “ῃλλγάρ 

Χο Καλ ῶσυτδῆλοσ εξ; λ ὁδ ἀφ βοπῆσ λέγφ 
Κάμπεισ συσφοζ ες. κοῦ 

ΕΣ δρόμ᾽ οὐΐε δυο (Δάυσλῖς, ἀλλάκα ματὶσίγων. Αἰλλ ὑπρυτούνφρ. τοῖσ' πρντα γεσιν ἔϑισ' 

[μι προυνγάντουὶ Λοῤϑμουσ εἰσ' πίω βουλίωι!. "ἡ δῆλον ὅτι ἐσ ροδοικοῦνη» ρα Κχειζόντον προ 

σελθθν. (ἃ θρδρτισ' αὐτοιό ̓ἰενμοτιξε, προθύμως σιυεπελαμβανοντο, του δ σρδίια πρεδιέψεθε 

λοντα διουκύτι μυτ σησ' ασουδδοπν ὁσῆλϑμν. 'σκύ πῇ φπτῷ αὐτου λήμμαγ. 

Αἰλλουϊιυνδτι πρϑίμα. τοῖσ' πεν τανεσιν ϑησ' πεούτίγᾷν Ὥρυῦ ἡ Λοβδμουςπρ εοΐδον ο»τῇ ᾿ ὀουλῇ. "ἡ ἐσῶ 

Ροδυιιντο ὀάγεδν διοιϑρων.τίω) ἰκὲ γχιοίαν ἅμα μϑὺ,ὧσ' προφασιζομϑῥων ὃ οί ἐϊοεχειρίαἰθν 
ου " ϑμυά μεϑοι τμρον προσριέϊν. «ὦ μὴ οσκγόντωντῇ ἐρελιμλδεσο κύτει αὐ αὐτοῖσ γρῖσ' διομέν 

νρὰμα ποθ “ὸνελειντοὶς χξιραιἐπιτῷλαξῶιν. αὐαιξαλλομτα γουὴ ἐπ μηδὲν δδύμπον 5 
ὝΩσ'. ἐκεῖσία ἡ ,λαοχϑτονπολύμα ἥἄγαλά “ίχειν “τασηξίρασ. νὐρδὲ πίζᾳ. “ῥύχειντι εὐ τῇ β' χεθῖσπτε 

μὰν διομϑῥωγο «Α΄ δῦ ρον αν ἡ σὐ πέχερ τοι ἀδλὰκ απίλαξομσεύπέχεμτα ἑτοὶ μίω χἕρα ποθὴ 

ν λίμμα. ἐπειδὴ ἐϊοεχειρίμι τότε πρθ᾿ σουδ ̓λάκωγας ἥσει ν αὐτοῖσ. "πρὸσ ποῦν ἐποιβενὰ α Ἀπ ὴ 

ὸ σκῶ ων αὐτου. ὡς τῇ ουσ' μα, ἀπῴσ Τ ἐμ ελειρίαι. ἐΐως χέρια " αὐοχί. -δτιδεῖ τὸ 

χέρας ἐπελεῖψ Ξ ζρχρν νὧ) ̓ πποιϑᾳ “»Θλ Ὁ ἐχεντί “ν τῇ ἢ, χείρ). θα τίω χϑραὴ ὴ πρμϑφ. ἐπεὶ εἰωϑιὺ 

σι ,λέγένε ἐκε ιχείοία ἀν οὐ ,ϑιιυά μεϑοισήμιρον εἰσοίγάν . 

Η͂ “χρυσὸ; αϑὰρ. ἰδοὺ κα ὁ αὐ τιοροφἈ βυδαμιονικιῶσ ϑροζις ἄλλατε ὅσου {ἰιεῖνα κοὐηὲκατὰ πϑεῖωο 

“πὰν ἐοῦσαι σύσαμα. “ἔσσι ἡτρτίλφ κ“ : ὠμιφοτέρωϑεν ἴξω δ) πσλ οί εβιαντιοφοζφισ. πὸ ὃ πῇ ἀμε «γνῷ 

' ἰαμβόν ν᾽ ραγράφῳ περατοῦται 

Πολί τὴς ὄβνοῦ τε συμηαιλὶ [τώωυ, οὔτε πιυβἐμόπολιν λέγονονν. "ὃ ̓ϑῤτοι ὀὐριπίδῃς “πυνλὰγᾳ ὦ ἐμιπιὸ 

ῖ ται τῆτε βοσικούσηι χθονὶ βν τῇ ἢ, πιίιούσηιν ᾧτυν ̓ ἀρκέσοι χέτῶν. 

Π 



Αοιςοφοζους:᾽ 

Λεποοήν.ὥδοδ ποτηρίου, ΐ Σωτὴρ ΚΙ ἅπασιν αὐ 

πολ ϑιμέαν ἀρὰ ̓ - ρώπποισ'
 γεγένησοιενπε ι Οὐδ 

0 σὲ ὥστ ΠῚ 

φῤῤδυρὲ ἐμδόχεται Τ᾿ Φησεὺς τὶδῆτ' ̓ἐπειδαν ἐκ’πθως ἄνουλεππ
ερήνο 

Δημότέω. δομοτικ. "Ααρλτί Χο Καλπληρτι ὮχῚ ϑεώμ οξείς ὈΡΥΑΡΡαν αν 

νῶϊν. μκορωνὶσ ἐπέρα ἀβομα ὁ Τρ: “Πολλῶν )ρύ ὑμῖρ ἀξιοσ οἷϑιμογϑὺσ' ἐπ χε 

πῇρ “εθεῖσιμ. ἵσ μόνι εδ᾽ οἷν 

0! ἰαμβικοὶ τρίμετροι ΠΑΤΝ ὧν ἐπουλλεέξειι πὲν ωμ “ὃν δωμόγην ὁμιλομ᾽ 

ἀπατώληκηρο ὃ υὐ δμοῖθ Καὶ ηὖμ ἽΣ ορηικὸν λεῶμου πί ἐρξολόγχοπορύσοις. 

πἐ Ῥάμεξοσ καταλῆκτι: ΧΑ γεδὴ τὴνῶι νἐρτωθενί τι "106. 
κυὺς. τοὶ ἑξις δύο ἰμὥλκανα δ] στον. 
παι λα μοῇα. ἡνη δὴ ᾿ Τρ: τάδ ἀλγλογὶ ̓ τύ τορ χύπῃ ἱοῖρι 

ἀκα (λιν δι οὐ ἐδ Χοιχύβαυσινιὡστσιρ μεμφϑ αϑρον ἑρμίδνους 

τελϑυτοϊοσ ιαμβικϑ πὶ ἜΘ Τι δα)ρκᾶιρ οὐλειϑελαρινῷ δοΐ δ 

τράμυτῃ ̓ἀκαταληκηρ, Χο.Β. οἵ, μηδευμῶν ἱναμδονθεἴνηρι δέοι. Ὁ ἴ 

τῆν πρίονα ὑπέμδ)ταῖς ΤΡ ΑΛλ᾽ δὲ πωχεορμὼ μερρῖλῳ ἐΧονμο αὐτρνην 
χραισι δασρια ἧψων. ὁτὲ ὰ ᾿ 

αὔοτι" λυ τελ ἐσερὶν ; ἱϑθιον, Δουπτωά ὕζυον. "οἱ πρὸς Υ̓ θυόμϑρον ἴλεαν. ροϊ φρνὶ ϑοὰ ᾿ ὐλ, ἢ Ἐ 

προβάτῳ ἢ οἷον αὐλβφ δον ὡσπῷ ἐνταλούτῷ. Α' ὅλωσι ἰϑυρδλον ἑ ρμᾶσ ἱδρνονπεσ' προ ϑὐρῶν, εν 

κοὺ ἃ ὅλα τινὰ γκλμιατοινὺ πὶ τῶ μὰ βραϑωιύφν τίμϑανα τοι σιν ,χίτροωσ ἀράρας ἱδρϑεοῦς. τὸ «Δ 

λοις τιν. Αἰ λλωσ δαῦπε μέδλοιεμ δω μᾶς καθ! δρύφνν «οἱ ἰγίλματοι ϑεοῦ,ἐψψοντεσθασρι «ἀαίρ 

λθυτὸ, ηρύτοις, τόσ ἀφιόρυμϑβοισ γχεθισή θιαιαἀππονίμομτες Φλπρώτηα δαϊταςὦ ὡσ’ οὗτος Θσεμ ἐν 

σὰ μαῖσι Ἀαρ τυρομιμιδὲζανὸς ε ρίκείου γύας. μι ὧν ὁβωμὸσ οὐδ᾽: ἱδρύνια πσίιαντολθι ερῆρς 

λεσέρῳ ἱφάῳ αφιόρύετο ὡσφησιβὲντοῖ εἰῆς: μιεμφόμϑμοι δὲ ὡσ’ σλυπίμητον οὗσειν ἄλλως ἕο 

ῥωσύνοι!ς, αὐτίω ἱδρύσκργνῶς οἱ ἐλϑῥνίφθ᾽ ὀξν τατοσοὶ μόνοι πολέ μοιοιει "ρίωνίωι ὕλονηρ, κοὰ ἰδού ῖ 

στψϑ ἱφθῳ: ̓ἐνὸτῷ πλούτῳ »τὸς χίφας εἷς “δνθεὺν ἱδρυσόμιϑοι, λαιοῦ σου ἐαιφλκεφαλῖό φέρε. 

Χύσραιον ὡσ-πὸ μιὰ μφό μοι ἡγοιμαίωτησοῦν ἐνχήραι αἰκούσοιγπις ἱρνε εοὃς πίω! ὀρίωίω, ὑσ' δύ τε 

“λῆς οὔσης (ὃν θυσίας ἐκ δὰ κλλωνψ. δ φα ιναλλοιις ἱϑωσιιύκισουτίμ  φστπερ «λντίμνγεδραιαει! 

στ μϑριον δὲ “"ἷς ἐζῖσ, ἱφέῳ Φησὶν ἱδρύσοιοϑι ὁτωραὐτίω. «ὡς οἰ μϑ,ίφΘ’ ἐδβ ρὸν εἰ πποσοί μϑροι 

““τλ ἐμοι, ὀρίωϊω ὅλοντο, β᾽ ἱεδρυ σιγὴ ἱερᾶορ» ρμύδγον. αὐτητομοὐπελοούς ὡς Τὸ) ἑρμοῦ λει 

ἡφρνάθῥου ἐπιπυλὺ "ὡς μέμφειϑοι αὐτῶν. 

Διϑινῷ βοΐ. ἐπειδιὲ ῴρα αὐηρυδὶ π:θ᾽ ̓τί λα δ »υ Ῥῶν καιίζωον ἐγαεβένεις, «λλὸν Ῥὐπον 

ἱεαϑιδρώσεω ς. ὑπύτίθεται. οὐ φυὴν, βούλεϑε λαρινῷβοΐ. .σϑιὴ ἢ μὰ δ'δηνῶν βοῶν, λύμοι ϑμὸ ρ μ ῳ 

αν, ἀπὺτοῖσ' πρθλ ̓ἀλέξανέρ ον, φισὶν ἀαύλευρι νοῦτινθ, βουκόλου ταὐτίω αἰνὸν τέωαροσι 

θέαν ἐλνκέψαι. ἀσὶ δέτε ὃ ,9:} πουρώτὸν λάώ ρον ἀξιοῦσιν αἰηρυδ οὕτω καλέῖοϑι, ὃ; ὁδὲ τίῳ [ἢ Ἀν 

λαβίω δα σιιύνσιν᾽ " ̓λαοιοὺς “»υαὶ Μέγα λορίγηδοου δὲ τῇ “ον φασὶ τοιούτους ἄνοῦ! “45 οὐσ' 

καὶ ἐμεσρίψους καλοῦσι. Αλλωσ. 

μεχίλῳ κυ θτραφό, ποὺς δὲΑπειρωτάϊουσ' ξοὺς, οὕτω λέϑυσιψ ἀαύτινθ᾽ λιαρινὶ αιυκδαδμ πε 

ραλαβόντος “πὰ " ἱραίιλέ ουσ’' τουδὶ περνόνου! θοὺσ. “κοὶ 9 ρίψανῳσ ἐβ ϑϑεξίανιηρῦη» δὲ ἁρωδε ωθὴ ὸ 

3υνᾳ «ὑτῷζ Φλκαϑύλου. 'λωρι νὸς ὧσ' ἀληθινὸς ὡς τέ τῷ τασούτέον τίω δυτικίῳ λῥινῳ. Βο ἡβθνν. 

ἐπὶ μα ἰχονόρα μέν. Θεαγδύε; 



᾿ 
ἴω 

Ειρήνη» 

Χοϊναμὴ γνητοίι ϑεαιείνους δεν α: Ν ἡ ΎΎΥ! ' ἔ Θεαύους ὁ ψιν αι μωρία. ὡς 

ΤρΤῚ ἰδ δοκέϊσοι δύ γοι τώρλοι: “πῶν Χοιοἶ. ΠΥ Τ ΕΝ ἐπΡΉσμαΕ ἄνδι 
"ὦ. 2 

ΤΡΟΝΧ ᾿Χριμαλ μοί δ" "Τριάλνα σοῦ τογ' ἐς’ Ἰωνικὸν ὃ μωρὸν Ἔ ὑϑλσῆ ἦν Ἀκ δλ 

; Τὸρήμαν ̓ΙΧοώπέτηδεν, } ἵν ̓ἐν σχῇ ἢ ἐκ ιελησίςῦ ριαιῶσ' «ἐδίιι 4. δ ου πένης ὁ 

᾿ ὦσχι γλεμέν λέγοτισ εἰκαθύμδροι δάβϑι τ ναὶ ) ἐπὶ τολού 
} ᾿ ἥφοην ᾿ ὍΝ »πεχὺσ' 

ν Υπόμύ δέους λέγωσϊωνϊκῶν, δ: ᾿ λοιδυρ᾽ ατἰμϑλῥην ἡ ανρτίω 

Τρξυτοι λέγειφιΧοικρὺν τάγλαν ὦσιν ἥσιον σλυσώωδεαν ὦ ἐκ ΞΡ ὑῶν πὰ 

οηβσόμει᾽ ἀλλήλοισιν οἷν οὑουσ Ῥόπονς: διαζθροισ ἐδιομασιγριν 
Ὶ ῥϑνα, Διυσιάδε ἀπποσωτεῖ.. 

Καὶ τοῖσισυ μμιαίλοι σινπροιὀπεροιππολύ δὲς δορδέρισὴ κυλίϑ. 
Τρῖϑι γιινρίγν ᾿ὡσ' τῷ χισο "ὦ πρόδατον λαξωὼν- ἔριδ δὰ δλορϑεα λένε ἑὰς 

Ἐπὸ ) δὲ υάρ μῇ ὁ βωμδρ ἐφ ὁπουθύσο δι ὅμηρον γραψμεῦ ὃς κοὰ ἐσαὶ 

Χο σπτμ!᾽ ὅσ᾽ αὐ ϑέλψγε "λῦτυ ἐχοικευντορθόι, Τὰ ψιλίφει γα 
οἰ ὅλοι λοι γα νέο ΡΥ 

Χ τὸ Εἰ κατοὶ μϑῦν ἐστ κὲὰ δὶς ἐπίρᾳ ῷ Ἴωνεῦ »δγσυλλίβως λέων- 

Τούτωμικ τοὶ κκρῶ ρὸν μέ αρύν" τοῖν σιν οἰ δὲ ἀπῇικοὶ βορὰν 

Τρ Θιταῦαδδλαγ ἀῶ ̓ δὲ βωμὸ ὁ θύραισινὴ δὰ τι συλλαβωσ' πὶ σῶς. ὐνλλὰ 

ΧοιΑ σεξειτς γιῶ ἔψόσῳ" : “πτόοντοῦ τ δέους οἱ ᾿ ἀπ μκοὶ 

σιωναι βόμτεςηὸν δἷμ ἐνόν: 

οἱ ὲ κομεδ' σρλλιὰ δγγρνῤϑμωσ' φασίψ.Οὐκανε νοι τὸ ποδία ὄψα ἐπηξεγωσιϊρλόσηγον μδέῳ ἀὐδε 

λεμονοὴ ΣΝ οἵ ὶ ὀδνρομθμωγνθιμὶ πίφινημαι Ἂ . Ἃινοκφμμνόντων. δσωμοσὴ ἡ οὐεκοτώσει. οἱ γ Φο- 

δου μϑροι οὕτωλ λέλυσιν, Α μεθιτους ἐῥόηια. θὐεθφρ, δειλοιὼ ω; οἱ κειοιλπραῶρ' ιϑὺ μαλάίωοι Ν᾿ δ γουὴ ἂρ ρ 

γι πρόξαγν, ὅταν) ε ΧΡ τίωλ μύσιν ὑλικίαν ἀ μινῦσ' καλϑτοιοὶ ἡ νερ αὐσνον ἄρνα, ἀμνὰν καλᾷ 

σιν (ὁσ' πείγ᾽ δσ᾽ αὐ θεὸσ' ϑέλι. ὃ ὁ χορυσ τοῖοι ϑαυμιαύζωνδ νὰ ἡνπύχσεν. δ γρονκαιζαυὶὶ μότωπε ̓ 

ἐν πρυσβύπερον Φησὶ δι, ρΘ ἢ κρίνον, τω τὰ εἰξησὲ ἐπέτων ̓δϑα. πιρὶσὴ ὅτωρ ὁαίσ αὐ ϑελήσωσιν 
οἶθε οἱ, (Δὴ τύχοκατο ρϑεῖ: Ως ταῦ το δλατ Ἰνιασαὸ τούτων κατοὶδιλόμεβιν εἰγι γι γεῦτεν μιιῖρεν 

οϑνω τοῖς Ἔβουσισ ὃ ἣ ϑύρμισιν αὐτὴ Τὔ) ὑξέτοι ΜΑς Ε: πεῖγτε τοὶ το αὗτοι ὅδα καλέξνχοὺ αὐοιόφφοφα 

ἀδηιῶφι μϑῤ πρώτης ϑροφιισκώλαι αναππείσικὰ δέκα ἐπὶμεμιπμέρα προίς ελλισμμα τι σι: 12 

“τῶν οἱ ἀμ δέμε τράάσιν: οἰκαιτοίλῃκ ται: ιὰ σὶ ἐφθυμιμε β᾿» δι βάσει. απ Σ δὲ Ἰαῖγα ἰαμρϑαζ. 

(ἂ σὲ δϑυπίρασ ϑρορῆς τὸϊιῶλα τρία. ὧν “ὁ δ πρῶτεν ἐάμβϑον. τῶ Σ σι ἄλλα αὐαπαμεμα. δἔμε 

7 ὰ ἐϑϑᾶμφυ. Ἂ2ὁ δετοι δδυτερον καποληκ πίς ω εξῆς τού ποκυτον εἶχρσ ἰαμᾷ "πᾶσ περάμι" 

προς κατωλικτηκόσ᾽ ΝᾺ Ζ1 τσ’ οροφῆν τοὶ κῶλα! ἰαὐαππρέξικ Σπίοσωρα “πλὴν "Τῦῦ πελϑυταίου ἀκα 

τώλικ ταν ἐξῃσ αὖθις το) ὑπααίεθιτοῦ ἰαμξικὶτετράμιυβοιίκα τα λιατηϊοὶ «δὴ πετέρτης 588 

Φ᾽ισ' ποικῶλα ἴων μιλἀπὸμείζομθη ὁ «΄, ἐπὶ μελὶγμ γα “ποδωσι ἐκοὺ - ρυτακδημε απούλνια τοι τσλ 

"τῷ πὲ] σ κατα Ἄηκπικ οὔρυτῦ ς΄ ἱμμισλίου νῷ, ὃ ο αἱἀ μφοπέρωνον ἴω “γιαλοῦ. πρέϑϑωσον δὲ 

κἀν “τοῖ!σ' ἀςποθε σέσιν οἷ “τοῦ ράγραφοιὰν Ὁστὼ 4 Φησιν. ἐκ. Ἢ» θεῶν “τακουτὸὶ ὃν “πόλεμον, {πίσ 

“πνϑοίοι μὰ λελάφοϊεινιασουδασωμὸρ ἑδρυσαοϑοω τίω ϑεωρίαν δ᾽ τῆς εἰ ὁ ρήνησ' ἀγιϑὼ Π αὐ’ 

τεισοιγβυντῶν. 

Ρ κα 



Σορ αὶ σεσυδήβδβν ἐκ ἵνισ 
τϑβ' «βεύτοι "φοπισ δαντντῶ 

ΓΝ ρατοσ' μιν του δ ληθέισοί. 

λεΐπει 

, Εϊωκαδεασιμηποτεέκοφιο 
θι-αἰδὺν κηδείας ἄψαιγραν 

φ4 ἐθγαὰ ὦ ὁ δύσημθ᾽ ἐ ἐφ 

μιὰ ἐατεπύρων, ποσο ὁ- 

οῖμαιν. υδἱ δὲ αὐτο τὸ ΜῈ: 

λαυϑ! Ιου Φασὶν ὄνοι μύδει 

ανόο τ ὃ ἡετοῦται. 
Λὸ Χορ. ιὐὲν τοὶ σάλα γΡδι 

σὶν ἰφα δυοτούσμαγί γῆ, 

μετ τουήλω υ “4 ̓ τὰσ 

ἐγλέλῴς ἐπιυξβεὴ ὀπὸν λὸ 

χϑνομ, αὐτυτογξ ψομόας, 

ἡ δῃ ση, ἡ δὴ ἊΝ ελισεντιύπλ᾽ 

ἔδιν.Ἱ δ ὀκριρώφις ὑλ-. 
γαῖρφν- χοισὶ ὁρωρταισὶὶ - 

χδὶρφναυτῷϑρίμοῦντι. 

Ου ,χ δῶ). τοιῖν τοι πρϑλ δεν. 

φαδδ. τΝ τ᾽ ΣΟ σιυνομκ εἰων ἕο Ρ 

Σ θυσίαν σπελθοϑουιρίω, 

ὧν ἡδῳωμὶ μΝικὴ μαιγεαθοι 

Αρισϑῷ αν ουδ: 

Σοβαραάϑευθεν. ὰν Ἴνπ δ ν ὐἰμ ἐῳ ἢ 

Κατέχει πολέμυ, ἀν ἢ 

Μετώοποσ' οἷ βοῶ Τ᾿ ἈΡΕΝΗ ; ἢ ὌΝ ἊΣ 

Νὺν 9ὲ δοώμων φανερῶν, ΡΤ 
Εἰ ςοἰησιϑεὶ μετωβιθάζει. Αγ: 

ἢ ΙΛΕΊΠΕΙ- ἮΝ δυεῖν νοι γο 

Εἰ τωμονῳδιᾶν ἐϊς μηδιεῖας- ὑκ σον 88 
αἰλόμανὼ λόμανοἰτρλειροοθεῖσο, ἜΣ 19 
Τὰς ὑνώτλοισι λό χινομδι αἴ 
Τὸς δὶ αἰθρώπους ἐσέ χαι ἐρθν 
Τοαύτ ὼ ἡ ρλυτίμα Τῷ 2 ῥδμοι ἡμῖν δέδιου. 

Λαβὲτίω μοΐχραραν"ἔ δππωσ' μαίεαρκὼς 
Σφαξασ ηὸν οἷν. Τ ρ'εὐλλ οὐθέν: Θε.γιὰ γιϑά» . 

Τρ' Ουχύδετοι δὰ πουθενεἰ νη σῃβ κοῖς ̓ 

Ουδὶ αὐ μου τούτο δὼ μὺ φ οὐ λ ̓ ἐσωφέρων 

Θύσοις, τοὶ μερ ἐξελὼν διὼρ ἐκφερε ᾿ 
Χουτωηὸ πρόβατον Ὦ 2ιριγῶ σωζετοι ο 

ΧΟΣ ἐδάθυ ροωσι γεν μενον τοὶ Ῥέα 

Σχίζα ; δορὶ τιθέναιντοι χίωτ᾽ 

τά ,τιηρός ῷορ οἱ πον πῆσσὶ τοῦ γι ζ. 

δἰναγομιβαιῶνοι μίωδε, ὕκ Του ϊεαιάνεώδοι εκεσικάνπος ραν ΆΝΝΚΤΟ, 

ἐμιφλνδορύουμιληίαο το; 

αὐὴς ϑνῴν. αἰμαιποσα τὲς 

ὦπα ἡλάξασωμ. Α' Ἄλωφ, 

Σ δον αξηραπί' ὅσὺφ ρονέῖς δ-πῦσοι ὐψῇ 

σρὸς σύγοιθισινπτονπρ ἔμ καλῶσ ἔφησε Αὐχοίρν τίὼ ἀριωψοφαρρῖσ. μόρον σνλέ μνοναῦμα 

σιγὴ φύγοι, χαίρουσιν δυτοῦ τὸ οὐγαρ Θ᾽ σὐγεκθισινπογορλέμον: ὁμδμασι χώρ. Οὐδόματονται. ον 

χε ΤᾺ οἰ εσίων ἐο ῥα .οὶ μϑν φασὶν ἐρηνν θυσίαν τελόοϑεω. σ᾽ ὁξωμιὸσ, ὅχ αἷμα τοῦ τοι. «ὦ ὰ ,Ζ 

σιωσιν.ὡσ' αα ὑτε σαῦϑε-τοι. αὶ Ὁ ἰδγορφαναιμωτὶ ἀράν ϑυΣσι - Χζτω Ἂ πρόβα τιν. δὰ ὁ μλθυνος 

ο᾽ νἴρδθεά τρρ' ΚΑλὰ Ῥὀνλῥρυγὸντῷδοιιδιν θύάν ἀππιίκε ρδλαίνοψτοι ὁ ϑυμα καὶ ἐνποίϑίων ε Ἱρουμὲ 

νὼ “Ἰρὰ φουίντων, Ὃ Ἄοιγὸν σῶμα σώ σέσται ρλλερο ὑσεὶψ, ϑύσεωσιν Τῷ Γγορυγϑοώζε ται ΜΑ͂ΒΕ ΑΝ 

᾿ ασλάγιχίων δ ον τοϑΊων ὑφαιρου μϑμωμϑοκ οὔο; με ἐροστὴτονὶς ρέδου κῳδμιρᾷν οἱϑυογῖοι-. 

Σ χα. δόζας κυρίως Ἐλ εὐϑονὶ πωλαιοὶ πὰ ἐπα τοῦς θυσίροσ' τιθί ( ὀναξύλαι ὑσιρλδμνρθ᾽ κῶς διαὶ 
κίζισ ὃ ρων. Μων ν πικ οὔ δ φρυ7οι ον: οἱ καὶ ἀπὸ του ρὸσμαντϑυόμϑροι τοὺ φρύγαμα ὑσποτιϑεασιν᾿ 
ἐς ὁ βάψαι καπρὶ ἐπισήμον τίωδἑαυῇ. Πῶς σ᾽, οὐλί. {ποῦ τόφησιν, ἐπεϊύπίξαλε Φρύχινα πρὸσ' 
“ῥαυκ ων. «ὠρόμιανπεισ. αὐτο ΩΣ ἐπὶ αὖ τοῖσδ᾽ ρυτοῦ φρύγιμα τϑίασι πρὺσι πσισή μην αὐξ,. Οὐσκρᾳί. 

τίρρο Φριεῖσ' Ὁσοιχρντουβὶ τὼ ὑπλεή μυνασ'. ΣΤΙΛΡΙδαν. 



Ἑλρην η. 
᾿ “ ε ᾿ Ἐσὲ γὼ νν70. 2έσοφι δέκι Μμομ-. Σπιλβιδεμὸ τιλβίδες, δἰδίκι 
Φρενὶ "οὰ ποοιμῳτῇπθλμῳ μθι αὐ πϑιβόνῃς μ αὐπισ, 

ὩΡ τοὺσ' ππιλοιὸς χε" σμᾶς 
ΤΡΉλι ζα γοιίἐνη μριάνν τὸν “λβι 'δὼν ,σιέζ4: “νγενέόῥων. ατάῤσα τα 

Καὶ τὰνπρούχεζαν οἰσο μου μοὼ πρδοσ' οἰδούσεν δὲ τοῦτο ὐίσλιξε τί 
τίσ ὁκανεπορνέσει φλόγα λίγνν. “δὰ δείλσ 

2 " “[ 2} βάν, Ὥμα ἡ "βϑατδνμαΐν 
Εμαφέῖρα, ἐληος φως τιν σιλβΊδιν. ὀνῴσι Φιλὸ 

Τι φ τόδ ̓αφώπλὰς ς σῷ ν δῇ “|0’ ἀϊεολουϑθῇ στῶ εὐ ον σ!-" 

Σ ὀ' τὴ Ὗ εραληραι μ"» (κελἠκ ἰμδίκα ἐπολέμουν 

ὠιτθυ πεποούσεηρτ' ἀν, ΡΟΣ κῦ οὐσικελίᾳ ἐπ ΖΗΛ Ἰψο ἐ᾽ μέμνιντοωιδὲ αὖ 
ῃ οὺς ἄσώσίν- ὶ δε. : τοῦ νὴ εὔπηλισ πόλεσιν. 

Θε Τουτὶ δεύίοα τρπιβερο πω μιν ρω λαβωμ. ὡσ' αὐτῖρ Ἴἴλϑθω δῆποίσοι ὃ Ῥ 
ἔγωδιε ἐσιαλεϊγχυεέμι ΝΣ ϑυλήμο τοι ᾿ μαύσιων. "αἰπεροσ' ἀμόμυρ 

Τρ μομε λήσεντοι τουγ «αλλ δίκεῖν ἐχρῆν 
Θε ἰδιοὺ πα φομιομῶν ἐσιχέμσυις δοκῶ. 

“μφοπέρων, ἢ Ξι δα. 
Γ ἐφ4. «λνηπεμῶς λοιπὸν ἐμᾷ 

μου ἀπρρουῤϑμου δ) ἀτδ͵»ῦ 
Τριὀηϊακαλῶς νῦν χιχυ Τουνησῖε δ οὐ οὑοσί ἸΝ δυδεὶαεμῆσοωι. 

3...) ’ ᾽ 

Προσίρ λετοῦν δώφμντίσ ἐσεφανομδρ δῷ. Ἐ ρωπρωδυσουδὲν μνλδείλλιον 

Ἂ ρλφυσιοὺ περωτῷ. χρέα 
Τίσ ἄρ ποτὶ ϑήμιΘειώσα 'λεεζῶν Φαύνντον' 

ὅκ ἐσιοισπριδῦς, φιλοτιμθ 

“οι ἢ πῶ ποὶσ' ὑπαρεσίαδ 
κατα ποίψτανρὶ: ξίλαι, διν 
"πλεονεκΤῶνιρ. δύ ῳνορι αν 

ΩΣ Αἰ χλωσ. Φιλὸτιμϑτω καθ ΜΡ ὑπηρισίας: ἵνα κα τω πηίντοι δὸν τλείδιν τπσλεονεκτεῖν δὺ 
κμῶ ϑύων “ν ὑπηρυῦι «ἐκὸ οὖν φησι ὑϊσω κὸ βάπζων ὡς μϑ δέϊ ϑοιινπαιδῦς. Τ᾽ αυτὴδ ἀράτω. Γ 
ρωνὶφι ἐόντων ἑτέρω ̓  ὑπποίι οι δ οἱ δὲ δἰ οὶ ὁδὶ ἢ πξ' ὦ ωἵ οἱ ἐμδὲ μΔ' ἐαμξιμιθδιμιεβοι ἀ ἀκαποΐλη 
"νὰ ἑξῆς μα, ( δοιατυλιηϊοὶ ἑδαμεσροι, ἑζῆς “πούτὼν κῶλον ὁ μοιονἐϊ, ασονδείων. εἰκξλσδίκαδαίωτὺ 

λικοϊίϑα μοι ομμεθ οὐσ᾽ Ια μές υ. ὧν πελθυταῦον. οὐηε. αἱνπεήδησετόσει Βύμ ον ὡς ἐλύμνιον. ἐπὶ τοῦσ' 
αἰπορέσισι ἥράγραφοσ ἰαλτῷτιλᾷ κορωμ 'σ' δ ἀται αὶ αὐτὴ το δε θα ριτοιι ̓ Δδμηρ ὁπ ἰδεδρα τὰ. ἘΒ λόγο Ἰαῦτω ποίῳ το ᾶϑα σϑοθύα σουιονπέπραίωτοι. Θυλήμαιτιωτοὼτοῖσϑεζὶς πρνό 
ῥϑμα ἀλφιποιὶ ἐπ Ρ ̓μήνετου ὴ ἀγῳ ΟῚ ἐλαίῳ, "τηλεϊελείδες σερῦσ: (ὦ δὲ ασοῦ ἐρμὴ Δ αν ζῶ θνλη 
μάτων. Δάφνν τσ ἐσεῷανο μϑῤθλό ε ρθσ' ν οἱ μαύτεισ δώφμι ἐξεφανοῦντο. εἰσ’ ενώρισμα ΓᾺὶ 
πέχιησ., Ως ἀλαζόγις ἀπὸ φῦ οὗνως ἀλαζὼν φιίᾳ ΤῸΝ 

ΐ φοκλῆς; ὧσ' ἀπὸ “τῶ ὀνόματος αὐτοῦ Ἥγω σκοιϑβου μάλλον ,ὦπερά αὐ δὶ πέχυνσ. οὔνγος δὲ μιαύπιδ 
ιὦ “ γε""μολόγο, τους ἡ προυεδλονμόϑους χρόνου: βιου μθλω Ὡς ἀφυὴ δὲ τοὺ οὐκακριβϑμιαύτιν 

αὐ ωκῳ δᾶν βούλετουνχοὴ δραταῶς καϑαιρῶς. ἐϊκόνου γαὴ ὀπίμτος, ὅτι μαν ἘΝ ὀφσιν, ὁ δέτε 
σὸς ̓'. συγικασίωτο, ἀ 2. ἐἔφησεν. οὐμὰ 4 ἀλλ ἱφοίιλῖσ ὕζιγιωσ' ἀπὸ πο ὀνόμαγς αὐηοῦ ΠΥ 

ῥϑῥου μῶλον «ἢ νι πέχρνσ' . κρὺ ὐπόλισ' πυλεσιμεὶ φύϊολε δον βέλτισε χεισμοσῶν αὐαξ. 
ΤΠ 

Μάνης "ἡ σι ο)ν "Τλοὐμαμίλν! ΠῚ ρος ίησ' 



Αοισοφούους. 

ον ὡ ιοῦ διαβολή, αἷν Θιυ: υὸι τεηρ δ᾽ ὑγχηημολόδχρενοὗ ξὼ ρεοῦ ε 

ἐν ὑτούπαλί τάν φλλ μι.  πγρὰ ἐραλέξ ερτριδίλοσ ἐϑ' οὗ» σ᾽ γ ὅτι "χῷ 
βοζανδὀδελδις ὅ7ι ὀσξέρος 

οὐχ ϑύνοξτξ εἰρίωωμ, ὠριὸς ἐναντιοόσε τοίην τοῖς διαιλλαιτοός: 

ὧ ϑυβοίας αὐλισ. εὸ ὅμι-. ΘοΟὔκ, ἀλλο κα χοὶ τὴν κνἡασον σελ λυθεμο Ἢ 

νῷ σεοίαυζφνσῖν ἀκ Τρ Μῆνῶν δροῦ ἢ ϑυκῶ μδιροιὐηὸν ᾿ Θειδλέγοσ: Ὶ 4 
ἐυϑοδηνσιίστι, πορόπορϑμ ΐ ̓ τίς ΓΕ "ἐν αὐ ταίοαὼν ̓ι- νεῶν 

γι τϑἰ ὐθοίων. ὡσοὺ ἣν 

σινπφοθυμεμϑμωνπῇ ὀρ Το ηϊασὺσιηβ κι ποείὰ δἰ πὸ τσ ὀσφύος: 

»Ἀ. Κα πὸ τὠλαγίσαγιώσ' ἵς, ὅτῳ δευοῤῥυφραζε Τράκέ ρίκοι φριϑ! 
διὰ προφασεοςτοοίμα- Καλών" Θεκαλῶς δότ ὦν» ]ν ι᾿ ἐρίμεφι λην 
τορφϑιμανπείας, ἐ πειασηδιν ͵ 
σῶν τος ἑφοκ λδουσρνμεττ Ϊ τ Α' γένυν ἀπσα ἐρλουνᾧ τουδὺσ' τα κὰν ἐρἤμιατον Αι 

πχεγνδ ΝΡ δὰ χιῶ. ΤΡ ὁ αὐ αῦ ἄμεινον ηρῶγρι᾽ εἰαλὰ ταυτοε 
Μὰνιδόραν δομῶ μϑν. ἈΝ δι ςὴν ὀπή] δ ρυπολλὰ «ράῆεις δα ητεῖ: ὟΝ 

προςπριασώμι ϑυναυῥνέω : Ἴ 

γακέμαι δα Ἐρληροῦσις Κατώτιμινε οὕφαπιζα τὴν σσυρϑ
ινφέρε». 

λαλησωμϑρ. ἵνα ἀπρηϑὲς, Ϊ φ. Ἡρλῶηαχοοιν Τὐμνετο ΤΙ "μεμνήμεθα 

ἴδνλιν μινδὲν ὑβογλλσοισ' ἴω Αγ οοϑ᾽ δφρᾷσομ, Θειὴν φ ρασμοτρομὴ δυοιλεν ν 
ἁμῖν, ὙΤ ἰς θυσία, ἐφοκλὴς Νϑμωυδέν: 4 ρέμα 5 ἱεροθύο κιϑρ. 

Ν 
ἐσεροὺσ' ἀκλιυτοσ. δυτοϊῦ ποις 

τϑ γιζόμδρθ᾽, πίνι οὖν ἴε: Δμέλωιϑμενί δᾺ νήπιοι 
Τρ σκεθα λήνσοι». 

φυοϊ Ῥϑεῶν. πα τ. " εὖι ων ̓ Μφραδισιθεῴμ νο ἰονοὐκιἀΐοντιο, ; 

ἀποιλλα οι αὐτὸν ποᾶ: Συνθήκας περί" αὔοῖρες χαροῦρι ̓σιπεθάκοις. 
μὰ προσέχων μὰ ἃ διάκηκοί 

γι προσ᾿αυνού μλνθ,. ὅιον »μουδν ἃ ἀποκίν πρθὴ ΟΥ ἐρωτηθίν: Αὶφιλοφύρ, ἑαὶ. “τὸ ἔξω" 

μοῦ τὸ ὶ ασλάγχρα ὁ] αἔγσι τ λιγᾳ4 ὅρ,απαῦ ὁ δλόσφυθ ρῥέιλί σιεὺν ἀπεύγοπεδιον πρόσελᾳ μὲ 
ἀν αὐτήσυτουτῃ γοῦρ ὃ μανπεδόνται. Εἰσ ἄρ αὐτί. "οὐαὶ "4 ἀπδδι 4 ρων υὐαίσοι σῦν σἹΨ 

Ἢ μι ἩΝΜΗ “ριξμὴ ἐ οὐρὰκ αλὰσημαίρῳ, Ἰρθσ' γωὴ ὅλον τἰμὀσφῶ, Υ τἰωιμέρκον. ἐπυτιθέναι ὰ “συ 

κϑουβαυτῆσ, σημιέίοις τισὶ [κατανοῶ ἡ δ πρ ὀσδεκηγ ἥ ϑεσίᾳ: ΤΥ ἀλλα τινάπρθῪ τὰ δόματα 

μᾶς λαμξαίφμ, πὶ Ὶ ὡντίὠ θυσίαν ἔπποιουν. τὰ πώρπμαιτο. τοὺς ἐάν οῖσ ἀσ ὀώϑασιν ο 

: ἐρῶς λαμβανᾳρε ὃ ῥεροίολῖσ, τοῦτοι σημαίνᾳ. Τολλλπρά φοδιον πολλὸν ργίξμρδτλνε 

πραπὰ ὑνέϊσι Γλῶ Ἴα χοεὶσ τέμνεται. τοὺ τοῦτο “ἄρομιαίεῦν ἃ ἀπὸ ὁ ὁμέρου. ἀλλ ἀγστώμνωτε μϑὺ 

σλώαις, σφισι καλὰ ἰογατοσ. κοὶ τοῦ το ἢ ἵι ̓ὰ κλίους πρθὴ ὁ ἴϑυσ. προᾷ οἠκαμϑν δὲδτι Χ" 

σμολόλγος ἐε ροίολίμ δὲ πὸ νεϊγφησμτινθ. αὐσὸν προσιϊγφμνεμομδίομποι. 

Ἑς ἱκεφαλήνσοιὺς κατὰ ρασαβϑῥου αὐτοῦ νὐβλασφεμὶ σοὺψ' Τοσ' φισὶν, ἐς τὐμϑ εεφαλιωὼ ὑλοονὸ Ἶ 

δεινόμ. "του τέσισεαιυ τῷ, μαύπευσκαι. ὅπρεποσ δυοιφεσιμιμῶτωιὴ πουδὶ χενσμολύπιυδ. οὐδΣ ΙΝ 

τινθ’ γεισμου Ὁ μνημονϑι4: 

Οὐκ ἀἴοντεσιουμὸ οὔ μ'τες. εὐὐτινδνν διὰτίδἐβουλλαν τίυϑἑ αὐδῇ ΦᾺ ΠΑΡ΄ θεῶν οὗ σωυΐ ἐμ-τοιι προ 

νοἰασ. 

Χαρονην 



ἐερόνη. ὦ 

Θεά ιβδαὶβῶ! τ ρτὶ αιλάζρνΘ εὐὐνθέ χες ογρῖ σι σιθύχ 
ἷο Καὶ κύπφοι Ῥήρωμες,ἀλωτσικι δι σέ πτύπετιϑυ. 
ὧν δόλιο ψυχαδόλιαφ βένες Τρ: “ἐθεσουένν 1. 

ῶφε Δενιὼ ̓ λαζὼν 7 ὅπωσί ϑερμὸς ὁπλθύμωμ: 

ἶν Εε» μὐνύμφιονγεδεοα αἰ κὶν ὄφρ τοι σίζον, 

Μὴ βάκιε ϑνηρύς μηδί αὖ μύ μῴφωιβάα κινουυ Ὅν, 

Τρ ἕξωλης οἐπόλον εἰμωι ' πορύ σοιοξ ακ ἰζωμ. 
ἰοιόυπροθέσραν" ἦν Εἰρην! δίσμ' αὐουλῦσοι" 

Αγλὰ σῦτι τρῶν: Τ ρ.Ἐ ἀλσίεε παφέοι ταῦ 71. 

ἴς Ουγηπωτοῦτ' ἐς Φίλον μακορε ἀσέθεοὐσὲμο 

Φυ λόπηδορ λήξω, πρίρ κιν λύκος͵ οἷν ὦ μϑὲν οὐ)οι» 

ὧσ ἦστρον δύ Ἅη φόύγϑυσι 70) "βότατον δεῖ. 
Χἠκώσω νοὰκ αι αρβὶ ἐπέτεο μϑρ Ἡντῦφ λαοὶ Τ]κ τε 

Τουτοίκις οὔτσωχξὴν “τὴν εἰρόνημ τε πὸ εἡϑϑυω» 

Τρ Ἀλλὰ τῇχὴν ἡ μᾶσ'οὐπρου σιϑα2η λειμοῦντοισ, 

πειγγελοῤϑῥων ̓ ϑϑμγαλα: μηδὲν διΧξιονφλέ ποι «λίαν ππιούντων. 

Χ ωροναδι σι. φοβο δὲς. αι 
κοις ἢ τοῖσ' λακεσλω μον! 
ο!ς. αὐτὶ “τὸ ὄσπεῖν λέαυσιν. 

Αἰιξδιαν βύιἄρετοιγραφά ἀ τ 
κιϑσοιντες "ὃ τὸ χε"σμοὺ ἐκ 

λασοίν. «ὕλωτισ γἀρϑβυτοῦ 

τολδ μίμημα. 
Καὶϊκύπφο. δὔνθες ζῷομ ὃ ὃ 

κύπφθ᾽ οἵ μὲμννταηρὶ 

νίκανόβροσ' κρλάρατος; ποὶ 

Ὁ» δοσημείωμ δαλελθν 

ΑΝ τὴ καλλιμαλοσ ἐν 

τοῖς ἐάμθοις. ἐς ἀν ϑοὺσ 

άσσης ζῶν αὐτὸν αέϑεσιν, 

ἐϑιοντατὸν ἄφρον ὄναι δὲ 
αὐνὰν,τολιὺ μϑρὲντοὶ στ Ε 

ρόϊς. δλ γον ὴ «ντοῖ; ἐμρύασι 

κὐκικρα κω ΨΟ( ΤΟ . 

δϑενγβρέόϑοι τω ἄϑονμείαν 

κύσαυφος ὠδινά. ἐπδρε ἐσ 

ἸΤ ΓΡ ἐρωνεσ. “οὐκ. ἐπύτο 

κύπφου ἀλλὰ καραῦτ κύπφοι ὺ οἰβεῦφοι ἀπὸ ξῇ ὀρνέων τδθεμ δυγυσὶ ἐλαφρῆς “τοῖϊσ' φρισὶ, κύφυσ 

καλερϑρῶν δύλιμι ψν αῷ τουδὶ “λαικεσίαι μονιουσεισ τοῦτο» κυμῷ δδ ἐσ, θιδύρ αι ἐμά «αυτίρτησ 

δὔοικοι δόλια δου αν Θε ρμὸσ' ὃ ταλόύμων. κείκαυμϑμος, ἐϑϑίον τεσ ἐδ “πὸ αὐλάγηψα θε ἐμὰ 

ὅμτω, τοῦ το Φασπρὸς ἐξ γυκλίω. «ὦ ἢ “τὴ δηὰ-τολ' ὁτολθύμων. Εἰὰ μὲ »υμφοιιαὶ ἱφοροιῶιμαν 

τῳ ννμφαιὸ ὅτω ἡάπεν, ᾧσεὶ ἐλεγὰρ ὑβεποῤφονομ «Βάκσ. "χεισμολόασὸ ξάκισ. ἐαίωδεσὴ βῶς. 
ὧν πρισβύταγ «βἐλεώνοσ' φλβοιοτίας ὁ οὴ δούτερ' ἀν “κὸς. «τρίσ, ἀρὰς εἰισύλεως καφύν. 

ὃσ' "ἡ κύσωσ' ἑκαλδγια ἀλήτησ' ὥφφησι Φιλυτασ ὁ ἐφέσιοσ: φεδηρμιπισὸ δὲν τῇ δ τὴ Φιλιππσικ᾽ ν᾿ 

ἀδλατεορδλοὶπερληρύον τρθαίει δοὶ ἱσορδ ἤραθοδει Δὺ ὅτι ποτὲ “5 " λαίμεσωμομίων τοὺςγμυοΐίκας 

μηνέστισ ἐκάϑι νὴ" «ἀπὐλλωνος τούτοις τοῦ τὸν καϑουρτέωυδύρησή ἴςι ὴ βιέπαίθερν πεισιας αν" 

Βακίψων. ἐ μὰ ποιύσαιο Μεμϑὴ νος ἐάκιδος ξαἰκ δοσ μνημεονθδω. Τοῖς λσίγιἐπήτηδες ἀπῦκε 

κοφώσγλόην λέγ. φ»σὶ λιτὰκρίαγεῖναι πρότέρ τοῦ ἀλσνατα ϑῆναι ταλώππτημϑμα. Υ̓ ἀϑρεδὶ, ος 

γ6ίμες ἄγ! Το. “δάἀλυύκον» ἢ ἐπε ἀγα νδὺ ὡς ὄκ ἔςι λ ἔπσι ρνανοϊροῖσιν ὀρίε γαπσοῖ Σ ὀλύκοντε ιολαῦρ᾽ 

ὁμόφρογαϑο ὀλθυσιρ: ὯΩδ καὶ ' σφογδύλι σἰλφατίςῦβιν ἐσφον!λ υλι, ̓Οδέλλι προσυμοία. “Διυσώδες 

ὀντωσ'. αὖχϑθ") ἡ ἀδνὠνόνντο λέγᾳ "υδ ἡ χρνσμῳδουδὶ μιμεμή ΧΡ χρεημῶν. λοξω. Χίκώσω. γα 

“ὀκραυχιοεὶ ἐκυορ ῥζῶορ ἐφ, λἀδγανοηρονιληρδην έν ἀπὸ “ἄφοιμιαν ὑκϑωνασευδουσει, τυφλὰ 

πρρτεν ἢ ἡ ἀκαλανϑισᾶδος ὃ ρνώ: τινὰς ἡ δάκαλωνϑὶς, ἡ ΦῚ ὧν. “αύτας ἡταρἀναλανϑίδαρτινέρβασι 

λικβὀνομάξ ἥσιια κυσὼν " ὦσιν ὅτι λάλον ὄζον “αὐτοὸ “ὧν Τ᾽ ἐπίτηδες ἀδϑανο. ἥτως ἐφρασεν ῥά 

σαφὲς ἀῶ μιμέμ: ̓ὑπθιο. ἀφ τορίαν λελέχθαι δουκϑ. οὐδὲν ὃ ξζρωρῦ ὁτί μϑίενων, ασεύδὺν 

στὸ ποὺς ὅσ᾽ μας, τουῦ 'κωίαστικᾳ τυφλός .Αἰκαλανϑς: ὄνομα κυνὸς ἐπι σύμ "οἱ ὀῤρνύα: ὁ ̓  τὸς γι 

τδιὸς φισικῶσ ἀξρα λλακ το ταέρηῤϑῥα, ὑτωσαμεταῬε] α ι τὰλεγθλθνα δ φιοὶτέωὀρίωνν, 

ον οὐκ ἔν! υέοῦν: Π 11ὶ 



ἀφιτυφάνους. 

Η “λαϊωιωνιἄσαι ἢ, διακλιν Ἡγκκαυν οἰσιινεγάπερον κλαυσούμιϑα μέζων. Ὁ 

᾿ ὑσκοδ πνπρ εξ ἡμῶν Ἐξὸν ἀσέισοι μδιύοις κοιμ ὑντῆν ἑλλοος εἴ ἐρχονν νυ 
"πέλιον (ἢ αἰ ϑνρισυντοας. 

καῖνον κυδ᾽δμμδδγώφα ἰου» τι ποι ἡσεσ' ηὸν καριεΐνον ὀρθὰ ὶΣ α
δήξωμ." Ἵ 

σι" “νὰ ἐναρλοισυνῦσσ ἐϑὺ Τοιδυναἰδεπν πη ηὐνεδϑοήν  ΉΝ ΟΝ 

ἰκαὗνοςοὴ δὲ λει μνον, τοι Οὐυν᾽ ἐπὶ τῷ δ πρανϑέν Ὕγπτοι ἤσε!ν δἥρερον θέμε 
οὔγινδδιν κί ἡνὴημᾶσφε κα Ἂ 

δεθννεῦβων ἂν τύλε ἴν Ουδένανν᾽ αδὲὲ οἰνσ' λον ηὸν γαχὸ ἐχῖνον" ἈΛ 

μρνον δὲ ἰασ ϑωτἀ δὰ Τρ' 'δραφενακίζωμ ππὐτοδθημαύουσ ἔγι “παν σεις 

αροσμᾶψαι, λων ἢ ἀρυβὰ ὖω. Π οἷομ δὲ καιτοὶ Μανημὸν ἐκαύσικτεμὴ ρ δάϊἑνμο. 
μὸν ἀρϑδιν"ἀπήλητωι. 

ἥ ᾿ 

κ ἡλωφκαινι ἀναικ λερυῇ Τρ' φατ κάλιςον δότον πυποὶ ἡκὲν δ μ' ῥυσ' 

νωδ δ νυ Δ λολμᾶν μὴ ὧσ οἱ κλιὺ νέφος ἐλ ἐχηρὸν αἰτῶ σι μοι ρλέμοιο 

ὀριωιωάγν. ἀλλαϊιλαω εἰ βήνην. οἰλὸν τουνκὺ ἐδρύσοιν ϑ' ἱερεὶφ: 
δμϑαι.ἰ τοὶ τι, γνῦν τ᾽ Α υτοὸρ ἐπεϊκατοὶ μὰρ ̓ ἰκάν νασλα Γ εὴ ποίσειν, 
ὑμῶν σλιόπυχϑννιονι (ἃ τῶν 

φλεμων. χὐκ ραγίνθλσν ἔασεμον δι ποῤκων. ἐγὼ δῦ δου δι μόψινον 

εἰννἀαδαροπέρου βηιαῦ Χριόμ ὁλογωδε οὐδε; ἐδ δχκώρωνα φαοιμνόμ. 
νὸν ἀριθμάνοισ. Αλλῳσ αν ἰειου μυτέχυ τοῦ γωνιοὐ ἐϑητναν οφῆσον 
" Ὑ κληρωλῆναι, ὡκ' δ 

καυμίων ΛΑΆΘΡΗΥ χυμέ, 

μὰν, κὸ σιφνιάζν νὼ βιάζφν. ἸΚοινὴ φὰ ἑ δὰ Ἀλδορυβ Ὁ χϑιγωλύλακ υδωμενιονξὰ ἢ δὶς ἱκ ράσνῳ: 
υἹ δὲ «ϑινοῦοι Φλ ἱϑαιλάων: Οὗὐποτε “πρὶ σοῖς ἣν ἐκαρίι ρον. οὗτι “οιδ' Ἀακινσδ μον ους διλορότι 

ὃ οϑὲὶ δ πρρλ φρονῶν. Οὐποσι δευπνήσεισὶ ὅτι χρὴ οἱ ἐγ μολόμι Αὐτᾶϊλον φλὲνπρυτα νέῳ . 

πὐσεωσ᾽ ἕλον ἐμ τὸ λάμ «σον Θ. δρτούτρν ν ἡμωγιφεοὴν οὗν, οὐκ εν ὅροι ύλνμου, τούτον δὴ μὲ 
δντοσ »ουὐδὲν ἐλάμβανομ ἐκ τὸ Λιμιοΐου οὔ, το τοὶ τονοολύμου χὰ Δ μαύπωψ. 

»-- 

" 

Ἐπτῷ πραλθοδεν. ἐπὶ τῷ δούϑαι τίμ ἀρένιν. Τὸ Ῥὰ ιν ἣ λῖνον: οὐ δὲ ὑμᾶι Φιλίαν πη’ ἡλακεῖο ; 

μονΐουσ Α͂ ὅλὼσι καζλλισε τρόμταν ΤΩ ὀρνβᾶνου ἐς ̓ αὐννὸ ̓μετέωεγκαν πρόστοταῦν οὐκ οὖν 

φΦιοὴν, οὔτε ἡμᾶς πείσας, αὐποῦτε Αιντοιδ ναΐσεν τποῤγοὺ σ᾽ ὑ παίουν' σοὶ γανέναι, σιπρ οὐκ. ανηρε 

Ἅϑος ὁ τρὰ χϑοὶ ἀν» λοιπὸν ΩΝ οἱ ἀϑθντείων πεῖν πιοτὸ ρἔπολιϑι Ϊ᾿ὰ ὁμήρου:, 

᾿ωβυσανν; " ρόφ. «οὐ λότρέσ ὡδ' αὐ ἵλιλον" Οδένὺ ὁγαμόνθνον Ποὺ θυσίαι ἐρξμίω. Κὠώθωναινῷ 

ὁ ποτήριον ἃ ἀλλαλοῦ καύδαρον. δι δὲ ὁ ἡπορῆνϑαι μὰ μαὖτιν ἽΝ φλνυίαν αὐτὸν μιδένπειυ 

τὴς τος Φλδ ον, “ ἰλλὰ Μὴ Ὁ δὲ σον θῇς μνταοχᾶμ: αυλὴο ὑππῶδι κύϑωνα δὲ λίγα ϑδυνιῶλολϑαθμον 

ἐμνϑιϑον δὸς “ετνρίου λακυμικ οὐ μονώσου ὑφ ακόνον ὃν ἐθισκ ὃν καλοῦσι σὰν τοθιον . ἐπειδὰ 

Μὰ ρὲ ὑσὸ " ἐλάμβανον οἱ ὁναῦπτοκώϑωναν λον. χϑὺ κω ων σαὶ μιν ϑσοιιὼς τὸ ἐρῶν δὲ νόκω 

ϑωμιζόμδιθ᾽ ἀφ᾿ ἡμέρας Σ ἰδν ὅλωι τοῦ ἢ κῶ τωιταῦτα ἀρὰ σιβύ ὅλῃ τῇ χενομολόγῳ. 

Αἰλωςν τὸ πα Φιοὶ Ἰεῦτα μὴ ἐπιπνωσκ ἐφν. μόνα δὲ ἐδ' Γ πὸοιβυ ἠλλῴα: ον καὶ ἐκ ἃ του αὔτ μα 

σιδύλλι. Ε “αιδαβιίον. ὸ ὁπιδαμὶ ουγοὺκ κει πε ὸσ' ᾿παπρεκ όλθρα, πρὸσ' κἈλολώρους γολ ὧδ 

ἌΝΑοσ, «ἀλλὰ μᾶλλον πρὸ Ἂ πολίκ ου ὕραται ὃ μὴ ἀρὰ τῇ ἣΝὲ ἑλλίμων ἐνομασίᾳ ἐπιδμο, 

ΠΕ λακ εοῦ μιομίοισ' κὐδάϑίμυ αὐοιν᾽ ὺ “«λιμθ. ᾽ 

Ωφ 



Εἰ ρῆμη» 

τρὰ λὰ ̓οσοφόδ' σιγὴ δ) διμηρος, δξιὸ δι "τῆν. 
Α Φ ρητῳ Ρ' ̓ἀϑεμισος αϑέσηος ὅδιν ὁ ὑκ ιν, 

ὃς πολέ μονζρα ται τοι δαμι, ου υ ἀκ ρυσενηοσ: 

ει. Φ Ρ ρείζεοδι μήσσως σεδύλῳ Φρι γ απο τίσοις 

ἵκτινος μάάρν Τριουπὶ μδρῤνισὺ φυλώῆν. 

Ὡρῦνς Φοβερὺσ τοῖς αὐλοί Γχνοισ φῆ, ὀχχνημόεν 

ἔγχασὰ ασυνδανονὴ Τα ασλεί ἴχνων φέριδανρι: 
Ϊο Αἰλλ εἰ οὐ τοῦ του δον θῶ ᾿μαυηῳ βαλανϑσω. 

Τρ'ασον δα: ασον δεῖ. 

ἴς: ἔγχε ὁ δὰ κἀμοὶ ἡ ἃ πλοΐγχρων μόϊραν δρέξομ. 
ΤριΑ. γ᾽ οὐττῶ τοῦ τὶ ἐσὲ Φίλοι μουκοζρεοτεϑεδὶσιν. 

Αλλὰῥδεπρὸ τερον ασί νδιον ἡμάισὶδ' απ Ε λθᾷ ν. 

Ωὐέτιὶ εἰρήνῃ. ποροΐ Μειμον ηὸν βίομ ἡμῖν» 

[Π ρὅσφι ρετδρλῶη κυ» Τισὺ)τσαυγῦν εἰππόνεγκι: 

ἐν Σ δύ. ΤΡριδιταντὶ μετα τῆς σὸν δός λα δὲ ϑωῆῖον. 

ἷε; Ουδιεὶσ δωσειμοι ἢ: Ἢ σπλάγχνων; Τρ ΟΥ̓ δ οἷον χε 

Ἡμῖν πρὶν δ δύναιπρὶ ν ἡρὼ λύκοσ' οἷν ὑ μιϑιυαμοὶ. 

Ναὶ πρὸςῆν ἢ γονάτων Τρἄλλωσ ὦτον ἱκέτλι εἰς.» 

ὐν ν᾿ 'ποιήσεησ' λᾷφομ ηὐν Ῥαχὺρε ὑλῖνον: 
᾿Αἰαδὰ θεαταὶ δῷ ῥοσυς λοι γχνντι 
Μετοὶνῷν.Ἐρ"τἱδ' ἔργ" Τρ' "τὴνσίβυλλ αεἴεϑεο. 

[ει νγοι μοὶ τὴνγῆν, ταῦτα κα τίϑεσϑον μ᾽ ὄγω. 

Ἀλλ ̓ εἐριποίσομαίσρων οὐυ ὁ τοζοκ εὐ τουνδὺ ἐμμίσω. 

Τρ Ἡιαὖε παῖε ἐνόακιμ. Ἐρ' μαρτύΐρομο" 

ἶς “Κάγω γ δ! τί [νϑυσφκῴλαζω ν σὴ ρ 

Πα οὐ ηὸν ὑπέχοντώ ξύλω “ἕὸν οἱ λαΐζόνοι. 

΄σ γα Φοβῆν “ΤΟ ὃ 

σπὸιν δἰκαινυσ: “λαὸ δ 

οὐφοηγοὶς ασλοὶν Χνρι, εΑλ 

λυρ ὄνϑν ισιγτολ ομικύηεια 

μετ τέωδι ἔκον Ῥπρα, 

πλάττων λέγ " δ: το 

δοιν τοῦ νην ἐσύ δον. πρὶν 

ὴ γυίῶκι, οὔτι προυλα δ, 

οὐδὲν ὅτι λέμυσιν. βαλα 

νϑύσω. δακονίσω, εδπονρ’ 

γησῶ. αὐ γλέω ἐμιιιυσττ γῶν 

αὐννεδν ἀποδηδιὶ ἐαὐτοὶῷ ̓  

σιλκόντων ὑδρ," χουν να 

λαϑουγκρν  ἐντωνῖᾳλ “΄-" 

οἱυὺ δὲ ασυιβαυινῦν »ἔγε, 
πογρ αζλὲνϑέσει κώλου 

δ) ασὸν δεί 5. Τ' ρόφῷε πίω 

γλῶ ἥ αν ιείκ τούτον δηλ 

ὅτι} δα, “πέίμη ϑών πτοσε 

Φύρυτοδ λῶ κα “χὰ χῶν 
"ππολ μῶν. 

Εἰ αἰνυγυ" ηΐπεμηαι [0 
μὲ γ δυσαλόμην Ῥρασλά- 
γχον μὴ δὲ με τα ϑουσιμ 
Φλασον δσὼσ βλασῴβημαι 

᾿ ποννρὰ μανήδνομόμην. 

Π "ἰ ν[ωνλιίκοσ' ὧν ὧμι ναοὶ 

αὐντεμιπψουσιν αὐτῷ αὐ 

“υδὶ “»υὶ εἰλουό «πκριρό- 
Λῆνοι πρὺσ' αὐτὸν ΨΊ τὸσ' 

“ἢ σεις αὐτοῦ. οἷς ὀλίγῳ 

πρότερον αὐτοῖσ ὀμσέν, ἽΝ 

ἀπιτρ υπογγσῖδι τί όρη 

γι" ἐθϑυ, Αἰ λλωσῶχων. 

αἰετοῦ μάτην. "υ ἡ εουδ πεῖς 

σύ!σ'. Σ ναγλαγγψθύνστι, 

συ δι οὃς μὴ «πλάγχίων: .Αλ ἁρασομα. "πρόριπιγραίθὶ Ἴκῦσα, πρῷ ὀπῶν, χα “4 καὶ αὐμ 
. α ἐραίζᾳ, καὺ ὑπιδραμούντισι κα' τπίλαβον κὸ ἰτύῇ ἡστίν. 

“μοὺς λύγοντοντυ ͵οἰϑνθ’ ἡ λέγφὑ Ἵ ἱεροκλῆν μὐτύρομιι. 

γερὴ Κὸ ἐϑηϊφν. 

Τὸγράμων. ῥνράκιδοσ " 

Ὑ ἔνϑης. "λίχνον. “ινθᾷ 



Α͂ι ἐκ μὼ , 

Αλάμμαμ ̓αὐὸσ ὠσὶ ΘεΣὺ Δδὰ οὐνεἐπὺ δ σου στον δ κωνέων 

μαύπεων ὑβαπώτώτων λαμιβαμ᾽ αὐ τὸς ἐξαπατῶν, ἐκβολβιῶ ῶ» 
᾿ χορ ἐδὲν᾽ ὄντως [ιῳ δικινόρ“ 

Ξωγοὺ λαμβανόψτων τὸ ὀυκαταβαλέσ' τὰ κοὐδώθυνηξλε; Ὁ 

κύδγα. Ἐκβολέιῦ. σβορύ- Ηἰκουσοισ ὁκόραξ οἱ κα λθ ἐξ ὡ ρεξ; 

ζω: ἀν του ̓βολβοὺσ' ὁυκ εἰτρπυτήσενθεϊ ἢ οΥ οὶ λύμνι ὁμ.-πτ 
γοιμῦϑεν ἐκβαλλόψτων, ̓  , ἥ 
μυταφορὰς αἰγὶ ΑΣΤῪ ΧΟ δόμα ἡσυμῶν Κραμουσ' εἰσχῃ λλαγμέμος 

γχες κάκϑμοι ὀρύσοσομται» Τυροῦτι κρὰ κρομμύων. 

ἔξω Ὡριοῦ. κόρακα ὃ πεν {πεί Οὐ) ̓ Φιληδῶὼ μος ἐλρέφ: 
δὲ ἥρπαζον. λύμψιον- Α'λλὰ πρὸς πὐρϑνέλκὼρ 
καλλίορα τόςφησιηβμδν 
Ροϊας ἐλύμνιομ. ἀππὸλ- Μετ ̓ αὐερὼυς ἐτίρ ἀνφί λων 

λώριοσὴ ναόν φισιν ἄνε Οὐκ, ἑὰς δ ἐνλωμ ΠΥ ΧΙ 
ταλησίονθυβοίασ: "ναφικ Δανόντουτοι “ξζοῦ γ96 βουδ-. ἕκίπνβλίξα ὁξ 
δύτινεσ' αὐτοφασιμ. "ὅτ δ 

ζοὺσ πῇ Ἰρᾳείκῷ σινεγλθε Καὐθρακίζων σποὐρεβίμθχο 
’ Ν» 

“»»μέμρνταιη,σεφοκλῆσ: Ταν, τε ᾧησον εμῖπυ οόυων 
Ν 3 ) δὲ Ν » ΛΔ 

3: 0᾽ πίραις ἐλυμνιισ Χα μα πὴμ θρωἤ αψ κυνῶν 

ε ἐνγαυτολίῳ νυμφικὸν Τῆσ' γυναικὸς λουμέμνς, 
ἐλυμνεον. Ηϑμω. μαν 
πεπἀϑάρ οἰνῆθα ἀπ Χορυγ ϑῶν ἡδγον ἐντυχεῖν μδρ ὅδε ̓ἐπτιρβδᾳ, 

οὐ ἔλεε ποΐντο τὰ μέρ Τὸν θεὸν Δ, ἐπεψεκαζειν ἢ ἠκαΐ γεν εἐὐπεῖν τεἰ τονε 
᾿μὐμίω ἡ τίωφδίν Κὸ 590 Εἰ συμοιτήπτανικάδε οἱρώ μδν ὥκωμιαρ αἰ δὴ» 
Φην. Υ ἐπὶ Γ ἴ ̓νμαντέδαῦ 

το δὲν Ὡ δ αντιορ ον διὸ Ἐμισνόν ἔμοιγ οἶφε σφε. χούθεξ εἴρῶν»ε καλῶς, 

αὐτεσὶ Ρ β΄ μέρες ἴρι γυὔφι. 

“ἤβουσισ ὥδις Λϑροφας τὠκῶλα 'γ χοῦ οἴ8.. “φοιαμβικαλμιόλια. «τὰρ' ΄.σ᾽ (. ἐὑμοιαΐφθημιμο 

Ρ" "ἢ ὑθλτρίτωρ. Κὸ ς΄. “αὐτιαστιςικὸν γλυϊκώγφον ἡ κι ξ ὅμοιον ὑπϑκατα λεκίτα ω" “ πειωνικὸν 

σγμεζον ἀκα παληκ Ὑ»" “τὸ "ὦ Τὴ ὁλαϊκ ἀσήμι αἰιατάλ μικ τοι τοὶ καὶ λονπανί μι μρὶ “Ὁ τεῦ 

Ἀθυτοῦον λα γραφίϑω νὴ “τῇ ἴσω δ σλλσημφούϑω. τῇ αὐτῇ ἜΝ. ἐπὶ Ρ' ἡ μαυτου Τὸ ἡδθλον ὑσ' 
-Τρολα 'μκῶν ὕὅδι περαμέτρων ἐς. ̓ἵχον κοὺ ονἐκϑέσει κϑλαὕμοια τρία «πλὴν “Τοῦ τρῖτν δήμε.- 

: Ξε ἀκ ατοί λιν τωὦ σουτωσ' δέχ αὐ πέαηρ δ ἡμα: ὑφ᾽ δὴ δ ἑξωδ) ταλῖ, ΓρΘ) ὁπῦρ. συ μ'πίψω " 

διωλοῦ μαι πτθλ ὁ σῦρ. “του τίσι μέσον Φλώκτας καϑεζό, ῥϑρθ᾽. Δ "ἕλκων. «δγάτων παρὰπῇ ἑείᾳ. 

, ἁματίθε ρμαιμόμρθ.. Ἡρϑτοθ μοῦσα κονίασ' πλησίον ὧν. Κ ανθ ρακίφων. ᾧ ρντωνὲν ἐρίξιν 

ϑ9ὺν οὶ ἐνρὸν “πὶ ὥν. ταῦτα κὸ ἐαϑηιὀμᾶμα προτρέπεται εἰ Ρ' ποτὸν. 

ΤΝ φηγὸν. Φεγϑσ' ἀδσφυ τοῦ ὃ τὸκά γι 'κς βαλανου; φασὶν Ἐχεινυῖϑι ἐπολρδίοσ ἢ οδεάδυλον ἐ 
λετο λε ἐγφνε ἐπειυὴ αὐτότινρον βάλανον καλοῦσιν. 

. Ἑϊωπιῶν ἐμοί. . Τὸ θεοῦ ὕοντος, ἀρίσκάμοι τὶ Ἢ οὐλάζᾷμ (Ὁ “οἴ. ; ὰ 

Αἰφαυ 

ΓΡ ᾿Ξ 

ὅθρον» 



Ετρῆνη 

ἄνα ἀφαυνῆβ Φασήλ ὑγύν᾽ "Ῥᾶν λοίνικ' 
Τώμτι πυρῶν μι δου αὐγτιπῶντεσύκων ἔξελο 
Τόνσι μανῆρ ἐσύ ρα δοερησοίχωγοῦ ὦ ρ' ου» 
Οὐ οἱ οἱδμ τ ἐ52 ποέμττων οἰναρίζειμ τάμερον. 
Οὐ )τυντλείξειρ ἐπειδὴ πὸ ῥδαικὸν τὀχοοίομ: 
Καξὲμ δὺς ἐμεγκοίτω δὸς “τὴν κι [αενιὴ τῶ ασίνὼς, 

ἣν δὲ ῶ -πυός τισ νδονεριλα γῶα τέ ῆαι ρᾶ- 
Εἰτιμὰ ἰξύνεγκεν οὐῦ τῶν ἡτοι λῇ τίσ ἰασίρας. 

ἘψόφαΓοῦ οὐνἐν σνοούκ ̓οἰδ ἐβακῴκυδοι δύσποὶ 
ὧν ἐμιγκὦ ποῦηρί ἡμτρὶ ὁ δοῦμεωτῷ περι ἘΙ: 

Μυῤῥὶ γοῖς αὐ τησον  ὑξαὶ λνάδου ἢ ᾿ καραὶ μῶμ. 
Χῴμα "τῆσδ᾽ οὐ ΤῊ σ' ὁδοῦ, χαριν ἀδομχς βωσιάγω- 

ὧν ἐμαηημεθ ἡμῶν 

ἔυι οὐνὙς κωφελοῦνγχρσ' ; 

Τοὐϑεοῦ τοὶ ρόμιριτα: 
Η νΐ « ̓αάχε, τὰς 

Αἰιδαιὼὸν ἡδεδνόμον, 

Διασός δ'χτῶμ ἥδομαι 

ἸἨὰσ λημνίας ἀμπέλουσ, 

Εἰ πε παίμν σὶρ δὼ 
Το δ ὃ» Φίτυπρῷορ φύφ 

Τόντιφι Ἅ" Χ ῦ ρῶν οἶδε δὴ 

Αφαιι. Φρύξο τινὶς γεαφε ; 

σι, ἀφαυσιρ αὐτὶ ζέσιν. 

ῶΡ τεπυρῶγ. αὐ “τῶ ἐμβα 

Λλοῦσορὴ ίξαισαι ΘΟ: αν 

Ῥὼν σιὼ αὐφρῖς. δυκοὔσι ΠῚ 

ἐφίλκεοϑι μι ποπίν. Ἃ δὲ 

ἔξελε, αὐτο πεϑελειανά 
λέξον προῖκα κξλϊναθι» 

2 4νἡ ἀπηφυλι ζεν. ὄψα 

ρα καὶ τὸ φύλλα τὴς ἀμ, 
πίλου. τινὲς γξάφουσιν ἀμ 

“πελουργᾶν οὐκ ὀρθῶσ. ο- 

ναθίζερε δὲ, τὰς ὄνας { ἐργά 

ζεοϑς. ΓΥΣ τὰ φυδλα. 
Τ ψτλάξειν. “πηλϑσποῦτεν τιν 

“λοι καὶ ὃ πιλ ὀραύπὴτο βω 

Λοκοπέιρ "ἡρσδχκὸ ὃν ἢ δευ- 
Ἴθ0" ὅτω ὲ διἀρχίλολος Δ 

σίμῶν ἴδις. Σ’αίνω απίνος 
δὸς εϑρουϑοῦ» 

πρῶτον γἰλα. διρὺ ἐψόμε 
φΡὸν πήγνυται. ἊΝ ἡμιξισ χυ" 

βὐπμ λέγομεν. 12 μἴαβε 

Ρλικὸς μα Ῥλιλμῖα δὶς 

ὑγρόν. “γἱλα μον μύτα ΩΝ 

σγε ἢ γιλακῖος ἀμεληθο. 

Πυός. Ο 

ΤᾺ ἰφάναϑον. ὡς “Τῦ) αὐρμνῖδον 

μάλλον 55 Ῥ ἀλλων ὑείοσ' 

ἐμαρπήμους μυῤῥίινασ. “" 

ἀπὸ πὰ μουρ-πῶν - Ἧ νὕνομια 

κύριον αὐλεγῦ,ὶ φίλου. βωσείτω λιβοισίτω. Ἧς ἀρομαῖα. γὰ ὲ ἀροφιώματα. αι ἀρογιοῦ “ὰ 

προιροβιυμόβα λέ γουσι δὲ εἰ εἶσι, "πὶ ἄλφιτα ὦ ὸν λιβανωτὸρ,αρὼ μαῖα ὡς πειρέ' πολ τ. καὶ 

δὐεὺ ξΡ ᾿ἐράρω μαπων αὐτὶ "Τῦ) Δ ἀλφίτων ̓ ἐκήείνυται ἡ διὰ τίω σωναλοιφίω. Ημίκ α αὐνοὶ αὐτῶν 

δὰ αὕτη " ) αὐτιοροφὸ (ιὡλον ἐθὴν ὁμοίων σίϊς τῆσ' σφ οΟ  ἣς. ες δἰ σεμέθυν. ἐπὶ τ τ΄λά αἱ “δύο 

δ) πλεῖ. ̓ Αχζπισ. ὁ πίη! ἢ πεἰρὰ ω ἱσιόσλειον ἦμος δὲ σκόλιμόσπἀγιὰ ῶ ἀχίτι πῇ. 3. υὺς ἀρ 
ῥενασ δὲ ἄδιν τα σ' δῆ τοήίων. οὕ τωσ’ αὐρὶ σοι ρλρσ: Τα λεμνίαις. θδὺς ἀμπιλου “σ ἱσερέι αὐ 

δίων. ᾧπυ. "σπέρμα ἐπα οΊ. ϑοονῆσται Κϑὲ ἄνννμα Φίτυμα. ἶπολισ αὐτυλνκῳ. αὐτὰ ρ 

γι γσ καινὸν φιτυμαι ξοῶν- ἴρῷον ὴ πρὸ μον δγεσυλλέίβωσ. 

Φἠλνίια. ον ὁλινϑον ἐμνρίωσ' μὺ οἷ. δῆδα σκληρόσις. ππέρωροι. ὃ ὁ γι μϑ “σεσπίσετως ἐν: ἄωρον 

δὲ ὧν ΟἿ μήποτε φελνξτισ οὐ ῥἀποιτεὼν κοὺ ψουδύμενοσ τίὼ δεν εἰσ ΒΡΙΟΝ δι 4 ἤλος ὁ ἀητοὶ 

σπῶν. ἀμευμῶς ἁλιᾶ. δύοικ ἰας φυλῶν γιρόμτων. κοὺ φυλώμαϊα ὑβαποίτασ' “ἥγαντιφώμτι. 



Κἀπίλω. δ εἡμαῖ, προσοῖσ.. 

γι. νὴ ὁμηρος οψὸ "οψονᾶσαμι 

ρότάμεαν: καὶ οἶνον ἐπι "- 

“ὦν Κυϊοῶμμμ. κυκεῶς 

νας ἐϑίω. αὕω νὐμο πότῳ τῷ 

ἔππὶ τῆσ' “πλήχομος Ὁ" χεῖ 

δι πρὸς τίῳ  ὑπώραω γώ 

ἡ ϑυύμρχεύνται. μετὰ 

ἢ ὁ τίῳ ὀπατῶραν φαγᾶ, 

κυκιῶναᾳ ἡμ ΑΝ Ἂν οὐβλα. 

“Ἴοντωι ἀλλὰ Δαποχές ἡ 

γον Τοῦ!- Γ νομιι ποιχίσ. 

ὑπειδὲ ἀργοῦσιῳ οἱ πωρηοὶ 

τότε “το  μιυον.ὡς ἡσίοϑὺς 

Φησι. δμῶασ' αὐαψυβοι 

φίλα γούναϊει. Φοιμεεὶσ 

ἔν. περικεφαλαίαν Φων 

ἰιρρφύματι διβαμμὲ νην. 

υἱ λκόίικ, μά περίέλεμα. 

σοῦ. τοῦσ' "Ω Φονψιῖε ἴσιν Ψ, 

μταν λακεσαμιοριοι ἵνα 

Μ εὐρρρὴς ον “τῷ ἐμὰ» 

᾿ς διὰ τίω ὁμοιότητας. Δ 

ἕγα τρονεήπες, μὴ νοηθῶσι 

πὸ ς πολεμίοις. Σιωρόναν ͵ 

κόγ. δγαφέρουσι “ἀκυ 

ζ ἐκ νοῦ, "βαφιί. Κυζ "μη 

νικὶ ος κεραίαν δγαβείλ 

Αὐἰριγος ὧςτε μῃ δὲ αὐαγ; 

καδων ἱμρατεῖ Π δαιύκοϑς. 

Αιοιςυφαύους- 

Τ᾿ εν ὁπόταν ξεσίπτων,᾿ Εϑ]ωκῴπύχο. 
Χῴμαφόήμ᾽ ὐραιφίλου, καὺ ἘΣ 9.5 

εἶ" θύμον τρίβων (υυνκώ μοι ἜΝ 

Κιἀτουγάνομιο πουχύ' ἐἰλυ ο) 
“τὴν! κοί το τούθέρονσι- Ὁ} 

Μά λλον ηϑεῆσιν ἐ ἐγερὸν ταξ! αρλον προσβλέπων 
Τρέν λόφας ἔ λοντοιηὴ φοιμικ δ ἰδέαν “πάνυ... 

Ην ἐκεῖνός φησι ὄνομ βοΐ μρκαὶ σειρδγοιγιϊεόν. 

Ἡνδέπουδέε μαι" λον τοῦ τὴν φοινικίδο,, : 
Τονικοῦ ταῦ ὸε βίδ αἥϊ οβα  βεριαικνξὶ καρ κόν» 
Κἀταφαυπρῶγςὗστορ ξυθὺσ ἱπανσολεκίβυων 
Τοὺς λόφους σείων ἐγὼ ἡ δὶς ἐφήρκος Μ νοήϊω μές 

Η μ κα δ᾽ αὐοϊκοιγνό ὡμ το, οἢρὥσιν ὀικαδαριτοί: 

Τὸν μὰν, ἐϊλραφοντεὴμώμυρὺνδὶ ἀνωτὴθκατω, 

ξξαλείφον τίσ' ἧς "Εὶ αὔριον γι ἐσθ, ̓ξοσὸς. 

Τῷ δα σηγἠοῦκωώνητ ̓οὐδὲὲ ἦδειν ἔξιων: 
ει τανηρορὴσ "πρὸς ηὸν αὐόρι ἐν τοιηὸν πρένδδονον, 
Εἰδον αὖ γόψεκ ἀπορῶν, ηὀϊκ εν βλεατων δηῤν: 

Τουὺ τοδὶ ἡ μάοδε ἀχφομεσςδρώσετδε δι ἰἐξ οἵ οἱ φτοῦ; 

Η δον οἰϑεδίσιν οὗ τοι κάνε αἷσι οἰ ψυοίατεδεσ: .' 

ὧν τ ὐθύνας ἐμοὶ ὶ οδυσουσιμ! ἡμθεὺσ' θέλῃ. 

Πολλὰ ΡΥ» δ δώμ᾽ μἰήδίκησοιν 
ὄντις ὀἰκοι δὼ λέονσχι 

Ομ ξξουθύσ. ὁσφοινικάπτε, τ νμαχμὶ ἀ
λωπίκες. Ξ- 

ρὰ ἔχ ντοὶ δηιλόμ τι ΤΟ) απο ριϑρῳλῳ κλιθεμτοσ' ἱπππτιλεκ βυόνοσ “ ἡ μυρμιϑῦσι μέμνντοι . ἠὼ 

διἕσηκα ̓ λιν ῶ "μϑροστίγω "Αι ἴσηίκα , πῷ αὐτῷ ὑω, “ὰ ρατηρῶν κοὺ περιθλεπο μος: ὅπον 

οἰππυγβῷ. .λινόηῖ, ἀσ' γοι ̓ρφησηὶ αθιτοπελισ, τοὺς τὶ ϑηρόστικα, λίνα φνλαῆ οὐας «ὡσ' οὺ οἰνὸ 

“] τοὺς ὀγοφύλασκας: ἀπείρωσ δὲ, ἀπὸ ἢ ἐδ τὸ λί με πρῖϊο ονΤΩν ὀρνίθων. «οἱ δὲ περιῷβ ὐτερϑι 

λίαν ἰιαἹ ω! εἰιΐ ναΜ, "οῦτο λινδ 7 ἀοϑε λέγουσιν. Εἰαιλάφοντο ὁτί τον μὰ ἐῤνλοφου Ἵ:ς 

δὲ ἐνέγραφον ἐς ἐμ καιταλορν ὃ πολεμίων. Οὐ ΓΩ ἡδέιν. ν εἴ’ υἤικῶς αὐτὶ “Τοῦ ᾿δοιεὺ ὡς κι ὁ δὲ ϑε 

ὃσ' ὑμῶν οὐ πρόσίαν. Πρὸς οὶ Ἔν αὐάριατου. "ὃς δ, τ' δ αὐόϊριαὐτοωμ ον ον ΗΝ ἐγραάφομτο οἱ ϑϑάτιω 

τῆκοὶ κατοιληγοι το. τὸ ὁ κυρύπι ἴα «δεν οὗ φυσι ὺ ἑαύϊοῦ ὄψομαι πγραμμένον Ὅν αὐδριω ́ 

τι το παι νόίονος: Οπύρ. ̓φρημθιαν δυπικούτησα ,δηπὸσ' δ πῇ Ψ δίγέρων δάκρυον. ὦ ἀποοίλα 

πλιὰ "τῶ γιλακῖ ὃς ΟἸωοι λέοντεσ. “πτυροιμία “ἤϑατας οὐ ἀσίᾳ λάκῳνασ ὠτυ ϑσοιντοισιὸ "ὀϊονλέ 

ον τές ἐν ἐφίσῳ δλακωγεσ' ἰοὺ ἰού. 



ἜΝ τς μος 
ἙΠρηγη. 

τεῖς οὐ ἰού 

σον ηὸ Χμ ἰπαδϑοδηνὼ ἦλθ ἐς ποὺς πέμυς Ἀ 

ἔχά ἐποίι ἰϑαιρετὸς γαπίζας παρ τα: 

Παντωσ Ρ» οὐδὲ μῦ ὀφελο; ἐστ οὐ τῆς ἐπι 

ἕπειπΐ πεΐσφερε τος οἐμύλουικοὰ τοὺς κίλλας. 

Καὶ δ᾿ λαγώωμ φρλλο (Δ ποὺς κολλοὶβστ: 

Πε ρῦ σβυγαλοσ θη Τ Ρ' δα ἤω κίχλας» 
δριόφι το τῶ Ῥυγοῦ ὃ ὃς ἡμᾶς το, οὶ 

Δέφρακαι, ἀρύμην 2ΡΙ ἡσοις ὡς προτοῦ, 
Ουδεὶςε ἐηρί αἱ "ἀνοορίπονον οὐδὲ κκιδλὰ αἰβουδ: 

Νιωὶ δὲ πὸντῆκον “τὸ δραχμῶν ἐμαυλώ. 

Οὴ σὲ ἱ Ἐὶ ρα χκουσ' πόυς καδοισ εἰ ἀφρὺοάχρῦς: 

Αλλ᾽ ω ἡ Ῥυτοῶ εν εἴρεποίνωντε λάμβανε, 
Καὶ ΤΥ διδτι δού νει προῖκα» Ὁ τῶν τὶ δέχ. 
Αφ' ὧν 20 ̓ἀ συδόμεθα καϊκερδοίνομϑμ, 

Τὰ δεδρα τοῖν Τίσοι φίρορδῳ ὁ ἐς του: πέμουσ' 

Τρ' ἴρινιωκατοιθε μϑμμον πωρὲ μοὶ ταῦτ᾽, ὀσιτε 

ἐπὶ δῷ πον εἷσ' τοῦ χισοινιὺ δὲ οὐ οὑτοσὶ 

ὄπλων κοΐ ση λον, ἀχβόμδρον προσερλᾳ τοῦν 

Λοιμ᾽ ὡσπροῦς λνμῃ δμ μ᾽ ὡ ρυλθῶ εἰπῶ Ἄξ αν" 

δ νψ το μι. 
Ἔ]Οου κου" Δρυμισ εἰσιοτῶν Ῥ δ᾽ 

αὑ“ποκ Οὐ τῶν. οἱ δὲ εἴχοι ἐσὶν 

ῥαμειίμὸ Ῥἠμυξοι ἀκαϊά 

ληκῖοι ν»οἡῇ. Ἂ ϑῤτοι πρῶ- 

᾿ν »μονὸμεβὸν ὄδιν. ἐπεὶ 
“τοὺς ἀποϑέσεσι “πιράγρα 

Φουα εὐπὶ δὲ Ὅ "πλᾷ λα 

γ!ς- Εχιπικάϑωρε “τοσ' 

᾿ Ῥ πίζας το τη 1. τε περικαν 
φαλααν δσωσιμ ἵ π᾿ γῆς 
λόφοις ἀπμάῆ! "πίω “τρά 

πιζαν.ἕ ἐδ δὲ παρεπιγρά 
Φι. Οφιλορῖς᾽ αὐτῆς ἐπι 

“πέπον δου ὃ τῷ “πολέ. 

μου, κίσιν ἐδιμία γφόα 

μ᾿ πλεμιιῶρ. Ἰὰς ἀ, 
μύλους. ἄμνλοι. “λακὅι 

“τίς τινεσ'. οἱ "δὲ, ζωμότσλα 
ἱκοιντώδεις. ὃ ὃν νῶ ἀμύλα 
»ν φασιν. Κολλάβους: ὃ 

“με ἄρτων. « ὁσὶ ὃ μκι κρὸὶ ἀρ 

ἴσον ἐἰς Δ μεγίλων με 
κολλαβισμένοι οσ' καθά“ 

“πα αῷνους οὐίι ἀξίου κα 

λέν. κοὺ δ ̓ἐαβαχοισ μὲ- 

μφῶ. "αι ἔσειτω ̓ " 

λάβουσ' λύμαος δύναιν ἵψο 

μα. ΜΟῚ κολλύραν λέγουσί τιρες: ον δὲ κολλυβου. θδοσ δὑ τιλοὺς νομιίσμαῖοσ. αὐηδ “το οὐ δὲ 

᾿δξολοῦ. Ἵ οὐδ’ ἱιίδουσ ὡς στονσ' ἀγρούς. "πιπράσκᾳι δελονότι. καϑὺποιὸρ δὲ ἰῷ ὅσωι αὐτῷ. 

τῶν φρυπείνων. χελκόῖδ' ὧν, δρέπουνον αἰντῷ δΥ σῶσιν εἰ ἐράρῃ πρέπον ὁμολογῶ χέριν, ὡ τὴς πέρφν; 
«αὐλοῦ ᾿χρημαῖ , φούσησ. Καὶ Ἂ δδι βοὺλᾳ. σαφῶ; ἄγαν {αὶ “τοὶ δράμαχς, ΝΣ κονπρον ἐ γκα 

“τίλι πε Ὡοἱσ' ἀκροω, μϑμας. ἐκ Ὑ νυ δηλῶν κοὺ κρίνων, τώ, ἰόν πολέμου τργα κοὶ τῆς ὀρίνες 

αὐτῆι, ἄγων ὑπίδψιν. ἵναθς ὁ ξούλυταυ μᾶλλον αὐγρὺσ ἀγαγψ: «πίω δὲ κατοιολίω “Τῦ) δράμαῖ:σ 

ἐτῆνησεν, ὁμοίαν ἴσαν νον. ἐπεὶ (ἀξ ω αϑῥ σρνταρ δῦσα, τίω ρήγαν, δῶρα δγ 9) ππσ 

ρὰ πίψτων ὡσ' ἐνπέιν μ᾿ ἑδλήνυμετρὴ ὴ λαμάχρῳ οὐδέμ. 
Πρ ϑίλυμνορ δ ὅν αὐὖϑαν ἀπτύλελάσμν τίω ὀρνίω αροξενίσασ φαίνεται δὲ καὶ οὔπω. ἢ ἄλλοι 

“πολλοὶ. προϑέλνμιον, αὐτὶ “Τοῦ πρόῤῥιζον ἄκουεν. πὶ ὄμέρρ. "πϑλὰ δδγ, προϑϑέλυμνα: ἐθὶ- 

στε ρχὸς ἢ, ων σινεχὶσ δι Ἀϑλα: ὑπρλλῳ διλοῦοϑοι ἔρασι 'φράξαδεσ δὺρυ δυνεὶ, κὰ σοί κιοσ' σοί αὶ 

πόμα «Ὁ σαΐϊιοσ ϑέτο τὐβελλυμόμς γυπέριιοσεραι ἐπαλλήλων λον σρύχασ. ὦ ὁλο-- 



ριςδφανουδ. 

Φυποιὸς δὲ ὁναρτὶα τοῦ ἔρε ΤῸ τίν ὅξιν ὥκακύδεει μον οὐ τιπουλοφ τὰς ΝΣ 

παμουρ γῦν. φρονῶν, ἐρλε ΛοιΑ πύ λεσοίς μου τίω τέχνην, κοὰ ηὸν βί 08. 
τι ίκουτοι δοῶμ τὸ βυ πιο 

ὡς “ππεσηρμικο τοσ' ὀρήρίω ῖ Καὶ του “σορὶ "οὐ “οὗ σὺ ρυξ κεινουΐ- 

κοὰ μηδὲν χρησημνου σα Τρ' Τί δότο που πτοινὶ κοὶ΄τουθῶσοι "τοῖν Ἄδφοιν: Ἵ 

τῆ; πύλης αὐηρϑ' Λοφᾶς. ΛοιΑυτὸς σύ, τῇ δίδως Τρ ὅτι δίδι μἱ αὐαυνομοι 

λόφεν “ἰλλὴσ ὑλεῖς ἐρπρά ὅμως δ΄ τι ὁ σφήκω μὲ λοι πῦνον “σολιώ, Ι 

σει. ὄνομαι δὲπερθῖνκι νοσῆ 

ματος ὡς λέγολϑῤτινα ὑδι Δοίημ αὐαὼ τῶν ἰέσων Ῥεις οίψεκκαιδ' : 

θιανιασλην! αὖ, χυλαϊᾶν ϊ ν ἐποκαθαὶ ρὼ τὴν ῥα ἐσεζαν “υτωΐϊ." 
συμεοιϊνᾳ τὸ, πσλίῶος λέν Δ. Ἔνεγκε χοήμω εἰσίων τος ! [κείδας! 
λίφων. Αἰ χύνομεῦ ἐλάλι 

φὸν γι ῤῥ θυνῦ μέλλω δοῦναι Κρέον Υ̓Ν ὠτοίμυην ἡμεδὰν λαβών, 

Ἵΐμιμα: Τὐσφιίκομα. τὸ ΤΡΑ πῦφερ ἄηρφερ᾽ ἐν κόραν, ὑοτὴν κίας» 

πος τῆς ἀρ μίλο Τρι γοἐῤυειτοροοῦδεμ ἐσὸν τὸ λόφω: 
ὃπον τὸ ἡ πΤιερὰ δέϑεται 

λυ “δαλίημα σὺν ΝΟ ὄυκ ἀνηριαῖμιν ὅδ ὁ ἂν ἰχέσς Μμιεκρ 

μελῶς ΠΣ] ἑ μιΐσιν σα). Θ Θω Τὶ δε δεκάμμ φτῷδεϑώρα κοσ' σι ὕτε!. 

ΕἾ ὅμηροῦ" ληρὰς χριοιδὸ ὲ δεν Ενν μμλέμᾳ φκαλλι στ ἰσομαντοὶ 'λας.. 

σῷ περ. εὐΡγίρῳ ἐβειγ Τρ' ὄντον δὰ οὐμήσοι ριίσει μ
ίαν 

ο»εὅτι οὐ μόνοι χροὸς γῶοι - 
ΠΤ ος 

κιωὴ δῷ ἰλρίσων, ἀλλὰ χρὴ Α λλαῖ ρίμοι"τοῦτύρ γετὴς ἰσώωνίας.» 
πεῦσ' εὠτιωτικ ἰω λέτουσι. ἐν α'ποσκατεϊρ ΨΥ ἐξέ ἐπετήδοιος πανν; 

ὙἸτοιλοῤῥυθηγ ὃ ἐοΙσμ, οὐϊε ταῖν Θω-αῶσον μ ̓ὑδρί φωμ τοῖσ ὑμόϊσι χεύμασι» 

μελαφηθμηνο δα δ. ρ'ὐδὲ πω ραθένγ ῶς λίθου; ὅδεξι ὧν» 
δ το χβόνε ὃ ἐσείπησοιν. 

αὶ ῥίχιο τὰ που αὐ τῷ 

τοῖς λόφοι; ῥέουσιν. Θωρα 

κος ἈΚ τει πρταν ερμέ: ἰδό πεν αὐτὸτο; βόρακκαν τινὺσὶ "δὺ καὶ λὴ ἥῬιωράκων. ὀδγίρτιψεσ Ῥ βδιωμῖ, 

μῶμ ἁλνσεισῶ τοὶ. ἰπινὰς δίφασι " ὅτι αὐνέμϑροι οἱ ὀρθοὶ ον τετάγμλύοι οὺσ' ἐς ϑυσίαν ὑταίδυον. 

Ε γημμέμφ. -σιιντεθφμεμνόνῳ- Ἢ ῥῥαμμενφ: ἀλλοσ διδδιμ οὗηρς ὀλοζῦν ρόμϑροσ, ὅτι μὴ διύαται. αὐτὸν. 

“τῆς ἀξία οἰπολνοὸς τιμᾶ. 

Ἷ ἊΝ ελρέμοι γρῦ τόν. ὁπ| Ὁ »τοιῦϑοι ἐπὶ τῶ πρόςφερε ὦ ἐπὶ νὐδϑοῦσ', σωσ' δὲ δυὰ “ἡ ἐν ὀπῶν, τῆς ἰσως 

νἱασ', τουδὶ ἰωρασ' σκωπᾷ. ὡς ἀβροῦγαι τωλϑβουσ' κοὐ πολλὰ ἀπραπιηύτασ. ὡς διλοι ὁ 

ἑξῆς. Ἴπησ ἰσώψια ς. “σ᾽ ἐσησ' τίμα: νὴ ὅσον “συν καθέσμκον ἡ ᾿ ἐαύλισαισ ἄλλῳ. 

ἕνα πονπουτῶν γεΐρ ἐεξιαντίδειον ποῖνυ . δηλονότι οὐκ. ἔσῃ ἐλυσεισῶ τὸς. ̓ἀλλδλιγόμδροσ ΡΣ 

ἐκαζᾳ τοὶ αὐτὸν. λασοώνῳ ὀρθῶς σεεϑεῤτι. 

“ἢ γὅς. λήρους: κὼ γὺ πὰ βοιμια. "πρὸς θσν ἱκανὸ πρωκὸν ἐκμαξαι λίρον τίνει δὲ προρτιρίασι κοὐ 

“τοῦ Το: «ὡς ὌΝ αὐ ὧσ! τρὰ χῶς. ὦ ὺ δὲ λέθοι πιῆαρες. ὧι ο! δὲ φασιη "»ν» λολέλραι, ὑεῖ ὸ ἐεζον- 

{-ς, τρᾶσ᾽ λίθους πὰ ρυωυτιθέασι. .κοὰ ὡςπὸ λα σο νὸν ὑποὺ τῶν “πὸ ἰουσίν, αὐαγη μβοτέρα, δὲν πρώ- 

τὴ ὅν οἰ ηγεσισ', 

Πυία 



ἥ 

-“ 
ΕΙρηΡ5. 

Θωπ οἱ δὶ ἀπρηόσει ποτ ὦ ̓μαθέσαο Ποίᾳ Λα πο όσει. ποίου μέ-. 
. » ! 

Τ Ρ' ΤΙΝ διὰ» τί χέρα δγα τῆσ ϑαλαμιεῦσ,, γουσ' σὸν πρωκῖον ἀσπομε 
ξαοῦς δωυήσν Διὰ “τΙσ' 

Καὶ τῇδιὰ ἀμ Θω"οἰμιφ δὶ δῶτ. Τρ: ἐγωτεμὴ δία ϑαλαμίας. δὰ τῆσ εἴ βο-' 
ἵνα μὴν ὡλῷ πύπημα κλύων τῆς νεῶς- Λῆσ' τῇσ' χερὶ; τῆς ἐγ 

Θρ: ἐπειτῦσι δωκε μνῳχεσεῖ καθήμϑῳ ος:. ϑώραίει, τίω αὐτοῦ λέῖρα 

Τρ. ἐγωγενή δέ ὦ ω ̓ τὐηρ δὶς Εἰ αὐ 
καθῆκεν. "αλαμιὰ δὲ ἐῤν 

βῃ διὰ Τὸ ἰοικ ἕνοο νεὺς Ἐν 
Τὸν " πρωκτὸν αητοσόϑαρ μεχι λίωμ δραχμῶν πήμαΐ, ανρίος δὴ ἀϊιάτω 

Θω ἴριδὰ ἐέψεγκετεὶρ γύριον ΤΡ. οοὐλ ὼ ̓»ιϑὲ. πῆς κιωρῥωγλι, ϑαλαμει οὶ 

Θ λιξᾳ ὃν ὀξῥογιοἰππὸφ ερ "οὐκ ὧν σο μου» Εὐλ ἵνα μυγζλῶοοῦ 
στο φησὶν εἰς τοὺς τρινραρ 

Τιδὶ ἰάρα. 7 ἢ σειλτσηγγι τῇδε γε σομιαμν, γονσ. ̓ὅπιάπέφρα]όμ τι 

Εν ἐπρι μεν αχοιὥντρ ἐξῇ μκουτ᾽ ς γῶ- να Ῥυπήμιαῖα, ἵνα ἂν μι 
Τρ Μόλιβϑυρ ἐσ του γὶ ἡδ κοι λον ἐγχιαν: : οϑὺν “Ὁ ΣΡ ναν τῶν κι δαίνοιον. 

ἐκ δὲ πῆσ ὀψμωσ δ τρν- 
πημείτων μὲ ἐλέρχωνται. 

᾿ἡλοίωσ' ον ἡ ἀμφοπίρωις “ταῖισ' χερσὶ Φησιμ ἀπογὰ » ἂν πρωκῖον.ἢ ἵνα μὴ ὡσ' 1 "ἤρευργοι, κ ῥν, 

͵οὼν ὅλμα τὴσ νεὺσ', ἁλῷ. ἡναγοιαζονῖο ΠΣ ψαύκνροι͵ τοσούτους ψαύταις Μιαϑυζόθου ὅσοι ὦ 'λε 
Ἶ 

“Ῥνπήμαται Φιμρισ. Ἔππείτα οἱ τρλάραρχοι λαμβανονΐεσ ὧν μιιϑεν τῷ "δληρωμαῖος, ἃ ἀπι- 
Φραον ἡοὶ τρυπέματα [ἢ ἐρεῖμώροἹ γα μὰ ἐλύρονπαικ λέ νιοὶ ἐρίπασ, ἐκ τῶ πὶ ϑα 

λαμιασ ἃ ἄνεοι κιναῖσ. 4) ᾿ς τε ὅτὸ ἀσείως ἐπήγιγν, δεὰ ὁ ἄροι ρημένορν ὑ ποι τοῦ. τοδὶ δες τὴν 

͵ λξιρα δ δυὰς ϑαλαμιάσ. ἔσει τισὶ ὁ λικάμνρ. καὶ Ἁ ὑπομιενέι ἐφησι τοσοντον αφγίριον αὐποῦ δὲν 

δοὺς, ὥρτε λασαίνῳ ἀγγόῳ χβλσαοϑί: Θλίβ .» ὀρβον: μι μᾶνται τοὺσὲ ππεῤληθόᾳ ἐν δυομϑουσ' 

τοὺς θώρακας. δ διὰ Ὁ μἰωρξοθοι, ὀλέβον λυλθώτας τὰν [αὶ χολέν Ἰνὺς ἀμουσυγιαῖ “Τα δίφα 

σι βουλδ ϑῥοιόγακ αι ω μεμα. ὁ ρῥ 0σ’ σὐξιο δύ πείιό οἷς σφαιρώμασι γσπος. διλονδτιλα 

ἊΣ τὸν τώραϊια, ἐπεμ ἄϑισεν αὐτῷ ὡς 'ὲν λασοιγῳ. ἵνα μα Ψ ει νἷσῃ γλωτα . Μέόλ ΩΝ ἐσ’ 

“»ὐηι. αὐτὶ “το μολίξολῳ, ὃ Ἔν! κωσῖονα τὴσ' σο λα οὐ ταληρωσαισινὰν κωσῶγα μὴ τῆσ' σελ πτιγ 

- συμιβουλόύαι αὐτῷ ππωμοΐσει μολιβόλῳ. κοὺ ἐν μέσῳ νθνϑ ῥάρδεροὶ "νὰ ι ϑύυτωι καϊακὸσ 

δ᾽": δ αἰδοσ'. ξύλον ὴ αἰἰορκσοιμτες ΠΗ μέσον, καϑοὺ τῷ τὴ ἀςιγμα, σβὲ ἑκατέρων μερῶν, δι ἣ 

ἐλλύγχυνανῳὴ κυμέθα κοῖλα. καΐτι ἀγγέον ἐτίϑε σον ὕδωγσ πλήρισ. ἐγδι καραίτῷ ἐπὶ τουποῖ 

"5 δ ἕτερον βαρύνονῖες ἀέ Ρὸς, προίζορ ἐποιοιψ. ὥστε ταληρούοϑς τοῦ ὁ ἐλλύχνια- ἔχοι οὶ ἕτερον 

πάλιν βιαρύνοντε μέρος, αὐοίγοκίω ἐποι οψ ανεγειρ ) ἀϑμῳ «κρὸ αὐὰ πησδεῖ, ζω πιῖσλι κρομὰ νὼ, 

ἐκ. “Ὁ βΡ ἐδλυχν ων ἀναπέμπειν Ω ὕσω . ὑπείμεντο δὶ τοὶ ἀνμβθα τῶ ἐλλυχνίοισ. ὑντ ἐἰς “οίζστο 

“πόλιν ἐμιαίηζον ἡ Υ̓ ὑσῶρ. Δ ὃ Ξ ταλειόνον ἐπιψαύσε ἰωυμέειων͵ εἰδύκφγικᾷν. κάτα κοι) δέκλε 

ϑησοιν, ἀατο κατάγειν αὖ πόλιν αὐάγειν ὁ εὐήαβον. «περὶ κἂν οἷν “Τῆς ῥαέθουν ὁ ῥμκιπσαὺς 

εὐσφατιώτις ῥαθδὸν τῳ 4 τἰὼ κοαξικίω.ἐ ἐν ποῖσ' ἀχύροισι ἰκυλινδομεμίω. "μέμνητὸν δέ κὴ Φε 

ρεἰερώτης οὐ πούγνν χίδν 58 κυμθόων. τοὺ “τὸ μεατοὶ ἱκῦκοηαξου. περὶ δὲ τῆσ' ππίντων ύπον 

᾿ καταισι θυ, (Δι χείσεωσ, ὌΝ ὦ «τοῦς. ἐκ Δορῦσι Αλλωσ. μὰ κύσωνα συμβελόνει τῆσ' συλ 

ππγγοῦ, αὐτῷ πωμάσαι μολ᾽ ἰβύῳ. κοὺ  μὲσῳ ονῶναι ῥαθόμ. οὕτο κα ἃ ἡγαλκῖ λάπα 3 ο᾽ μέσῳ 

ὀπίθενν ἀρτημένν: ἃς φασιν. «ἀπ μϑὰ Ἴ"ς οροφῖς, ἀπ τὸ αὐλῇ το; μάσυν, ὥετε ἀπκοήαξιζῴ ε εἰσ' 

εὖ τίῳ, νὦ δὲ ο. γγᾷον κό ἤαβον ἄρικε. κατακτν δὲ ἀπὸτοῦ κατα γθῷ αὐοΐν τῇ χειθί. 



Αοιρουφανους. 

Ὑύνκατακ τῶν κο] ρον. Ἐπειτ ἄνωθεν ρ' αόδον ἐυθεὶσ ἡγε μαιέρομ, 

δ ἥδ ὁ τρόποσ ξρ κοῆά Γεμήσετοσοι ΗΝ κουτοι κοήαβων. 
ξωρ. ὧν ὃ μὸρ ἵπεροσ, ποι ᾿ 
το ἵτα σαν ξύλονπὶ λυ-- Οιμοικαταγελᾷς' Τριαλετερομπακραλνέσα 

γψίῳ πουραισλήσιομ,εᾷ μὲ Τὸμ δὰ μολι βδον ὡς τέρ εἶτον ἔγχεον δ 
͵ ! 

σθυνϑὶ ἀπῖκειν ἀρδς Ρ̓ Εν7ωθεμὶ δὲ ασετρ Τοισ ἀρτημένη 
ἀγζθον ὅμοιομ δέω βαφῳ. 

ἐμὴ ἃ κατπυλενπόμδρον ἐν Πλεΐογγγα προιϑέσ, καὐπόρσοιγλούσυτων:. 
σεῦ ποτιρίῳ μύμτιζον Ὁ Τὰς σύκ᾽ ἐνείγρῷ τοῖς οἰκὸ ἐ τουισῖ ! ἱσοάνααν Ὁ ὌΝ 

ὃ ἐπιτυχὸν, ἐγέϊια. ὁ δὲ ἔπε Κραιώδυ σκάθα ρτίδοζομον ὃ ὅς μ᾽ εἰσ 'ἡλεσρίς΄ 

ροσ, τοιοῦτος. κατοὶ τῷ 

συμποσῖο ἐπί {θεσειν ἀγγέον,, Φ ἐν 

ὅμιοιον λικαν;" ὑδτοσ' τολ᾿ ἬΝ κοὺ οὑτα ἀγγείῳ τούτῳ δ μοιόναι "ποπήριον περιε αὐ νυσαμ. Ἰοὺ 

ὠνκλω τῆς λείνανισ μυρσίνασ. κοὰ ἔβαλλον ἐς ποτήριον, ἐκῶνο ω ἀσολωαύμδον: ἡ ὁ δια 

ταδυσοιο τ ποτήριον οὐηίμαι. νὼ ) δι αὐτὸ “ὁ ἄγγέον κ π. αβον ἄρηκον. ἀπὸ “τοῦ μιἀτοί. γϑρὴ Α Ἕλὼς 

Ἰὼν κοΐ ἄξων δυοῖ σαν ὄδιιοὺ » μϑὴ “τὸ καϊακη λεγολϑῴου. ἰὠὦ δὲ διὸν λυγῳ ον γψελόν. λον ἐν 
αὐτῷ! προ σίνπν, ἢ ὁ μάνίω ἰμκάλον. ἰφοῦ ἔδει πεσεῖν, μα τωξαλλομδῥίω πίω πλάριγγα: ἑερὸν 

δὲ ἀγιθόντι ἔοι δσ' λουτῆρι 'σλῆρις ὑὕριωτος. οὗ ᾧ ᾧ ὀξυβαφον ἰώ ἐπισλέον ὁ πλῆθος. ὅπ ἱιαΐα 

λούειν τοὶς λάϊαξιν ἔπει ρων. Α͂ Ἄλως: 

Κόη μρυᾳ ἀθίωδαιρος ἃ ἐντίν " φισίρ. ὅτι σίκελεκντς περιδγὰ, πρώτων δὐρὶψτονοκελῆν. ὥς ἡφιαιν 

κονίας οὗ τοΊ σ' ἐλεγέίοι «κοΐ αβορι εἰς σἠκελιυκίσ' [ν χθονὸς, ἐΐε πρεπὶς ὃ ργῸν,» δικαίαρλοσ ὁ δὲ ὃ 

με σίψι 0σ΄᾽, ἀθισυπέλουσ' μαϑητήσ. ο τῷ περὶ ἀλίκαϊου. ον τί λαίπειγαι αὐπέω ὦν σικελικὸν 9 

μόμα 'λατοι αι δέν, ὁ ὑπολεναύμδμον ἐκ τῶ ἐκπανθι τ! οσ ποτηρίς ὑγρὸν. ὃ σιυεσφαμμενῃ Ἧ 
χειρὶ, αὐωϑον ἐῤῥέ που οἱ ο᾽ “ποίζονπεσ, ἐμ ὁ κοήαβιομ, κόήαβον δ ἐκαλῶτο, Δ  τιθόβδρον᾽ Ὡ 

ϑλὺμ τῦϊσνιεδοινὲ ὧν πρῷ πϑΐῳ. "κρὺ } ἄγγοῦ, εἰσ' ὃ ὁ οὠζξαξλορ ΜΡ λάτοιγαις: ὡς κρατίνοσ, φφνεμιὲ 

σῃ δαίκψισιμ: ὅπη δὲ καὶ χλκοώ ἰώ Δὐπολισ βάτη οἱήσ' "λίγ χαλκῷ “περὶ (ωρ] ἄρβῳ. σλώτωρ ἡ, 

δὶ καλουλϑμῳ. χνιδεν σ' ὅδοσ ππρυροίμεον κοήἥαξω εἰν εὰ ἀπο δίσοσρε ἐνῇ τὐβὶ σοι 7. (ΔΕΒ στεθυα 

θἷων οἱ ὁ διακνθϑνοί ἐσ: ἐκαΐλοιω ὴ ἀγα ὕὑλίω πίω" ἐν ἰιοάρε πρθεσινα «δὰ ἐπε γκυλῖν Ἷν» δεξιαὖ 

χείρα, ο χοῖσ' ἀποίνοηῇ αι σμοισ' καὶ ἀγκνλιηοι ἐλεγν κοί ἀβουσ' ὅτι δ ἄθλον προιϊμεο Ὅν 

Ῥονμϑῤῳ ἢ χβοόπεβδμ. ἐλέγοντο δύτινες: τ άῤ αν, 0! ἐκ αἰδοι. ἰῷ ὴ λύχιι ομ ἀγόμϑμον, “πιώλιν πὲ συμ 

“15 6Ν: ψαλννῖ ἐλόν ὃν μαϊνίων καλομ: ἐφ τίωϊιυβαι ομϑβίω ἐπανπεσέϊν ταλάιγγα ον] δον 

ἣ δ μο 77 εν ἐξ λικανίω ὑορκωμένων ππλυπόναομ κοΐ ἄβῳ. ἀιαήτισ ἰῷ ἀκριεὶς ϑυχερφα. τῆσ' 

ξολησ'. "το δὲ μάγου “πϑλλοὸὶ βύμνηντο τ, ἐσέρον ὁδὸς “πο δι ἃς τς λεύκαν, αὕτη δὲ να» 

τὸς 'σληρδτοωι ἀπικεῖοὶ ἢ ἐπαύπῇ βὀξνέα φα. ἱερά. ἰφὰ βάδλονϊεσ' τὸς λάουγοις, ἐκίυ  χοσίωρ 

ἐπειρῶϊο ἱαϊαλούαρ αὐὰ ῥῶ δὲ τὰ ὁ κοΐ ἀβια, 5 ὁ΄“σλόω ματα δύσεις: ὅτι δὲ ἐρωρβϑων ἐμέ 

μείωΐο ἀθιοῤτεσ ὑπαὺ ποὺς 15; λ ερϑῤῥυσ μοή ἀβους δῆ ὅλον ποιῷ ἀλρα ὃ Δκαλλι μαλρσσαθᾷ, 

λὸ δὲ Φιλέομίεσ ἀκόντιον μκὸν ἴ ἔραζε ὀἰνοταῦτη σικελὰσ' ἰκαυλίκωμ λάτοιγοισ' “σἰελὰσ δὲ αὖ 
“ποὺς, οὐκ. ἀπεικότως ὠνύμασεν. ἐπεὶ ὡς προύπομδρ, σικελῶν ω ὅδρημα. κοὰ ἐασονδαφο σφὺ 7 

ρα συραυγφ ἢ κοήαβος. Ἐπιιρῖι οἱσ' ,ὐρίεϑρίω. " μιεσοίηου τὴν Φισιν ἐκδεσὺν πο ῳ : 

ἀρυτανῃ ἡἔνιντοι ἐκ “τῶ αὐλοῦ Τῆσ' σοίλιιγγος, . 

ὡ. πο οὐ , μὰ Δ 

Οτῶνπί- 



Ἑερένη 

ὁ τῶντέσδοκ αγ αὐτὶ ̓Ν δεμμάμηοτι 
᾿ς Καὶ νι γιορασω. τί: Υν οὐὐ τὠνἡσῳ τοίη; 

β τὰν λφιόα ἥζων οὐὐ τοὶ ηοἱ ἐσ αὐγυήή!οισ 
«Ὁ» ἐφγτήδιεια συ ριμαόαιμ μεῥεν 

δ τω ὠκρανοποῖ ̓ ῳὡσάθλίως πεπραπέμεν 

ὧν τος ὲνοὐπρέτονϑεν ἅδον. 'Κρα αὐτὶ 

τίς) » σμεράψεσιμ δ ,τετιιχρήσωτοιι 

αν Τοιοιυτασὶ μιαίβη λαβὰς “ποι έϊμ, 

Α͂ μενμον ἡ νῶν οὐ “τολτρ δα σωστουηρλύ 
ΚριΑ σίωμεν ὠδορυξοτριμηδα μῶς ἐπεὶ 

Τούτωγ' ἐγὼ τὰ δρα τοὺ ταῦ πῶνασομω 

Δοι ὅσου δϑεῖως δατ' Τρέδα πριϑιδεν δέει 
Λαΐβοιμ ἂν αὖ τῆς χέρακας ἑκο ον τῆ! οὔροι χμῆς 

ΔοΟῪ (βοιξόμωϑω" "χυρώμεν ὦ τῶν ἐν “ρῶν. 

Τρ. Νὰ ον δύίως τὸὶ παιδίαιγ' ̓ἀδδξερχε τοῦ 

ὧν ρισό μϑιμα τῶ ὮΝ ὑσηΐν λέπων ϑώρ᾽ ἵνα 

Α Σ στοῦ, προσιραβοί ληντοιόμεοιδοιε δῖ. 
Αλλ 67) περ ἄδειμὲ ἐπὶ ὁ Εἰσ' ὠποιδέ ον 

Ανπτοῦ ̓  ποιρί μὲσοὶν πρότερον αϑαιξαλξ' ν ϑαωσί. 

Πων-Νύνοωθ᾽ ὁσλοτίᾷ αὐ" ̓αρχὺ ̓μεϑαν τ ῥ'πουύσοι, 

Οτδλοτέρουσ' Εἶδον υἡ ταῦτ ὦξις τψη δε μον 
Εἰ βέμης 7 ̓οὔσῃινκ μιαθὲς γ: δ κρὰ κατούρασον 

Πα, Ο, δέ Κὀτεδυρα δὺν ἡ ἡσεῖρ ἐπ λη λοισιν ἰ ὄν τίσ’, 
Σιὼφεβαλον ρινῦ ς,τέθι οὐασίσδοις ὁμῷ αλοέοσοις 

ὙΝ ρ'Αασίδας; οὐποουσε; μεέμνημένοσ' εἰασίδαις ἡμῖμε 

Πα. Ευϑεδ' ἄμ οἰμωγή τεκαὶ Μχολὴ πέλεν οὐ ρῶν 

Τρ'Ανδρῶν ο οἰμωγῇ με λαυσεῦμν πὸν δγόγυσο υ" 

Οι μω οὶς σον ομϑὦ ταύχοωυς ὀμφαᾳ Ἀσέοσο, δ: 

Οτὰνπέσδηκαι: τότιμε ἀπώ-, ) 

ραρα ἢ ὅτε κϑὶ αὐτὶ ρύτορ 

μιναν Ἰσῶκα. 

Συρμαίαν μεβέιν. οι γι) ἀ, 

3: χυλὸν βόϊαννς ἃ οἰνγοῦ!᾽ Ἰν 

συρμαίαν. Ἵ βῦνττοι αἰγύα 

ἽΤιοιπρὸσ διάρροιαν. 

᾿ Αλλωσ. "φαίνονται πο χιλοῖ 

τῆς συρμικίας σαίνειν οἱ νὰ τ 

γ 7 οι πεὺς δγαῤῥοιαν.ὑ ὡς 

δἴδυμοσ, ἁλμαία ἐκ αἰγά 

φαμίσων αἰγυ7 ' αἰον, πον 

ἰκαϑαυρσιν ἐπυτήδιιοσ. 

Λαβὰς σῆμ. τῶ "ρει “ἰξκ ρά 

νεσίν. ναι γύωνται καδοι. 

“Δ ἄκνισι δὲ τῶ ὦτα αὐτὸν 

κὼ ἴςι πουριτσιγρα φή, 

Ὑοὐτοχλη τὰ ϑυραΐα. ἀήι’ 

κἂσ ὦσε ποτῷ ὡνήσο μβ- 

αὐπηὶ τὸ παρὰ τούτου οὶ ; 

Α΄ Ἄλον Ψ ἐξησ. δοίιει δ 

μοι γα δάῦρο προοιμι αν 

σηταὶ τιμαὶ μἰλι σοι ΓΥ 

προμάλετθιμσι 

Νωῶ αὖ "ὐταλοπέρων ̓ αὐόρῶν. 

οὐδὲν ἀξειόπερον τὴσ' δὲ ρίν 

σέωσ'. δυο  γουῇ δἴρον ἴσασι 

“πορδϑα ἄδυνποι. ἵνα ἀφορ 

μίω ΦὲΝ τοῖσ' παράσιν αὖ 

τῶν, ἐνειδίσοι διαξαλῶν, 

ὃν μϑῳ ὡσ' Φιλοπόλυμον 

ὄγτα. “ὃν δὲ, ὑσ ῥίγα τιν. 
πρῶγρ οι “πιο πίςε Ἂ 

“ΤΩ φιλυπλέμα ἄδορ, “πολ 

δον. κοὺ ϑέασοι! ὡς πρόςφο 

ρα αὐτῷ περιέβηκε πρό- 

πλοῖα. ἀρλϑ δὲ τ" ἐπιγὸν , 

γῶν αὐτιμοΐχον. 



Κροισοφοΐνους. 

ὄ πϑλοπίρουσ' πὰ ὁ δαλὸν. Πκ. Α λλὲ τίδὲ ́ ̓ φοοισὺὰ οἰπίμιον δοτιιαίρεν 

μρὶ δ πμιρ τα ΤρὩς 0 ἾΝ δωάνειυτοροῶν κρέα τὰ Ῥιαυ Τῇ, Ὁ 
ἼΣ ὦ 

τῶ εἰ ορθέσει Ξἴχον ἰαμβι ἄριφον προτύϑετον αἱ ὐονσαμιοίσσιαθορ». οἱ ΒΝ ἘΝ ἸΆ Ἱ 

μὲ Ῥ΄μεξοι ἀκα ταλινίοι Γαι! οἱ εκϑ, δοήνιι! Ὅοῶν κρία, καύχενα ἵσπων. ; 

"δ Θυρηνπα ὁ πεῖα. Ξ Αυδρ ἑδρωου τοις ἐπεὶ φλεμυαὐκόρειϑεμ... ὍΔ 
εἰντυτο ἐσπινὸν. περὰ Ἃ ἐς 

: 

τοϑ ἰραίωα πέμπειν ἢν ΤρΕΙ ἐκὸ ὀρειϑεννηρὕηρλε μου κατήρϑηονο, 

διψον. ἄσμενοι ὅμια. πρὸς Ταυτοδενταῖθ' ὡς “,97ον κεκορημίδν ΓΝ 

“ὁ πέπον μϑῥοι οὐ ᾿πρὶσ Παριϑ ρή ,ρμασόντ᾽ ἀρ ἔπει τουτσέποου μένον Τρ'βτμενοι» 

ἐδρονούατιίας πα πέογον δηϊξερξορσαβοὶδἰἀηβιρτφὀρώρ!: 
κοὐ δ αἰνονποιρὰ ὃν θώρα- Τρκάκι Ἢ οζ ἐηῤλοιο πορδείριον οὗτοί μια βία: 

κα. ὅτι αὐτῷ ὸ ὑγρὸν ὁ Ουδὲν Ὁ ἔδεις, πλὴν πολέμυς Ῥ καλτρτ' ἔν 

γται νοι. ΥἹὸςλαμά- ΠαΡῈ ὕ.Τρισὺ μέν τοι μὴ δ᾽ Παινὴδε λα μάγου, 
λόυς τὸ ἀθβουλο μλῥο μια, ΕΟ, " ῃ ᾿ ἐν 

λει: ὑπτῶε δὲ ἐππιρὰ Ἂ ΤΡΑ ͵ 6ο,» 

σχέλοσ' “Τῦ ̓ λαμάλον ὑνόμα Η»)ὲ ἽΝ "ϑούμειῦον οἱ οἰκούων ἐσὺ μὴ ἧς» 

Τος τὸ δ αἰβδι γιλῶν λίφ. κἙἍ( ἱνφροσβουλομιά λον, Δκλουσεμοί Ἂ υτηνὸς ὑὸς! ᾿ 
Οὐ προίγμιαπθίσεισ: οὐδὲν Φι , . - 

ὀρωνἰασ τόνον. κε των Ααεξῥε κα γῆς λο[λρβύροισιν ἀδὶ ἡδὺ 

μυδεϑόμινον τὸν κλιωνν Πϑμοντοῦ ἀρ» ὑμου᾿ οὐ πορδε ῬΕ : 
μὸν κωμῷ δὲμ δούλετοωι. Αἰισὸν πρὶν ἀσιἐναντισὺ ν Ὁ ὦ δ ἰδὲ τὶ 

Αἰαυίδν μὸν σαΐων. εκ Ἰέλεγέ ὧυ πράγματ ̓ἀσεισισωφρονος ΥΡ ὁπαθὸς 
ον ἀρλιλόλον. “δε φῦλοι ἐπὶ Παι. Αασίδν ὺ Ἢ 

κοι ρ΄. αὐ λέγον ΠΟΧΝ μὲναΐων, τὩἅἝ ἀπέλλετοοι πο ρὰ 
κ(μγῷ : 

δέτιλον. οὕ τωσ δὲ ἐγρείφι Εν ὡς εἰ μῶμον κα λιτὸν ὅκα ἐθέλων: ες 

ἐπὶ τῇ Κ ἀπιρῥίψει τῆσ ἀν Πα Εἰ πέμοι ὦ πριϑων εἰς ηὸν σιν οὕ πατέρ᾽ ἀϑ4. 
ἵμμο τῦταὸ ἀη ΠΝ ΤΡῪ υχῆνδι ̓ἐξεσκιωσοαντοικατήχυνοργμρκήων: 

πρὸς ρι γ ἐμ 

ἄλλο». Ααυίδν μϑὺ σαΐων. Α ἊΝ ̓εἰσίω μευ οἶδι ἐγὸς σφ ὥς 
ἀρχίλογος ποιητὴς ὦ κο ὁ τηταῦν᾽ δ᾽ ῥέσοις ἄρτι περὶ ἼΝΩ εἰσί δὸς ̓  

“πείντοις δ βαλλεν! ἃ Οὐυμὴ ̓ διλεϑητρτ' εἶν ἐκεἰνουποῦ 7 ποιὸς. 
πἰνδαρος. πυϑικῶν διδὸν 

κατα γϑδὲ ἑκὰς ἸνΤὰ πολλὴ Υ μῶν ηδλοιγὸν ἔρ)ϑν ἡδὰ᾽ ̓ ταῦθα μεν ὄνων. 

γοαρὸν ἀρλίλολον βαρὺ Φ λαῖ τιοῦ τος τρῶν “Τοῦ Κρ ασὸν διῶ: 
λύγοισ' ἔχθεσι, παιδινόμιενον 

Αλλος: οὗ τοσ' ὁ αρλίλοχρα 

ἄλϑον τ πόλεμον ἐν τῇ πρὸς σοὶ ουσ' μάχρι. «ἔς δὲ ἔρνος ὑγρᾷ: εΑφοδινᾶσ, ἐφνγ. οι ψασ' ἐσ 

αὐήευ πὸ ὅσλα. αὐτὸν οἱ 7 δγα βάλλων λίγει. Πόϑων. εὑποκοριζόμεμοι. οὕτωσ ἵλεπῳ “τοὶ πιωδγα 

5 οὑ τῶ λέχται τῷ θδ ρέφουσ δ αὐδυτομ. Εἰς ν σε οῦ πεύπέρβσεισ.ὦ ὡ ΠΣ «ἀσ' ὸν ἰιυλεωώνυμον 

ὑπ ἐὶ “μίααισ. Ἢ βνγήσυβϑρ αὐτή. εὐντισιν οὐ " φίρετω διὰ πὸ μέτρα. 



Ἑ φήμη» 

Καὶ μὶ κεν αὶν παρίλκειμο. 
Αγ ἀνεδρικῶς ἐμδάλλετον. 
Καϊημκήχι τῶ μῷ οἿμ τρῶν γνοΐϑοινο Ἑφυ Ἶ 

Ουδὲ ἢ ὥπύνηρο 

Λενκῶν ὀδυντωγτ ἐρῶν ἐςίν, 

Ηρμέσιθ (Δα σῶν Τοῦ , 

Η ΝΎ] ψ ̓ μελήσειτο τοῦ Ύ Δ, γοιὶ εἰς ΠῚ η ) συφραζων: 

Α͂ » ὡ πρδ Ὃν πεϊνῶμτις ἐμβά λλειϑυβλαγώων» 

ὧν οὐχὶ “«“πίσοίν ἡμέραν, 

Πλακϑσιν ἐφὲν ἐμτυ λὲν πλαμωμδῳ οἱ ἐ ρϑμοιτ: 

ω ρδεταῦταβ ρύκετ' ἡτεέχύμῖνφαμὶ ἡ μεταμελησ' . 

ἐνφειΐ Χμ, Δὲ νύμφ ̓ἐξωτμα δόδροχ μι ἐφ. 
Δαδεύςτειφίξ, νὴ παν λεῶνσυ [λα ἰξκοιπικελνάν 

Καὶ τοῦ σκ νη παλιν ἐςὲ οἰτῷ νἰὐχρὴ τῶν Τ “κομίζῳν. 

Οὐρ χοσοι μευ ασείσσι ζ΄ υὐὐπύρβολ ἐξίλασαι 

᾿ Κάπετέσευ ξαρλυα στο! σιϑίοις 

Δι δόμα πλδτομποις ὑλλησιν. 

Κριθαῖφτε! γρι εἰμ ἡμᾶς πολλάς. 

Πα τος ὁ μοϊωσ' οἰνογχιτρλιὼ 

Σύκατεβωχειν: 
Τα, τεπωούκαν' Τὶκ πεῖν "μῖψ: 

Καὶ τὸ γιϑὰ παῖνϑ ̓δσοῖ στῶ λέσοι (ιν, 
Συλλίξαϑο πόλιν ἐξεέρχας: 

Λέξανδὶ αὐθωμασιδαρον. 

διδξώγιωαἐσ οὐχρόρ. 

Χῶπως μετα μοὺ καὶ λὴ 

Καλῶς κα τοὺκ εἰ σεν 

Υ̓ μὲν ἐμμένω ὦ ὦ μὴ ὑκϑ μα ώ. 

ὧτις μεΐκαρ αἰσφγκαήως 
Τά γιϑὲὶ "δὲ λεὶς 
Υ μὲν ὑμένα 

Υ μὴν ὑνδμαϊὦ 



Τ' δασομδιναὺταμ. ἐΞ ΔΑ ρα ὑγὴ 1.5 {933} ΠΝ ἐπ 

Τί“ άσομδῳ αὐτὴν. ὙΠ 

Τρυγῆσο δ αὐτί. ϑοσο τ αγιο 40} ὅστ' ὀρ ἀρ αθΈο) 
Τρυγεσο ὃν οὐ χήν. 

Ἀλνάρά μϑμοιφέρωμϑῳ. 

ὦιπρος ταραῖ, Γρδιϑοιοῖρᾳ ῥυποδαβαλαβόνσυι, Η 
Τὸνυμφιεμ ὦ μόβρεσ. 

Ὑμὴν ἐμϑϑα ὧν μεμ ὑρϑμαὶ ὧν. 

ὅι κύστει γϑῦν κα λὼς 

ὄνηραγ μια τῇ χον τίς" 

Αλλοὶσυκολογοῦν τισ' 

Υ μὴν ὑμθμαὦ ὑμὴν ὑμδρ' αὐ ὦ 
Του θὰ μέτο καὶ πὸ χὺ , 

ΤΊσ δ διὺ στὸ ὃσύκομ: 

Φήσεις γοῦν ὅχοιν ἐλϑήρς Ἶ 

ὁι νόμτε “πρ πολὺν 

Υ μὴν ὑυϑῳ «ἠὦ ὑμὴν ὑμένα ῴ 

ΛΕΙΓΕΙ- 

Πλακϑυ ως ἔδειϑε.-τ 

ςς - . Σινα. τς μἐμμμμνεδδυσ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗ͂ΝΙΣ, ΤᾺΣ 

ΤΕΛΟΣ- ἐξαν ἀτῷ ἔοι 



Αοισυφαύους γαμμαῖιἰιοῦ. ὑσαύθεσισ. 

Ἵ δος ΜΝ γῶΦ σκὶ 'ροις τοὸ γεύαἰέκ ρινε τολάϊσ αϑεέρων προιζαϑίφον!α βρυλδῥες ἐκκλησίας “ιθ 
; ϑέμῆναι πώτωνὰσ' "ἀλλοτρίων Ῥηζῶν, ὑπο νσοῖν οὗ οὐ τωρ. ὑσεροιῶντες οὗ φολἰΐς͵ αἱ "δες 2μυεα 

κὸν ἐκάλισαρ. νὴ δὲ μἱαδεμιγορῶ, “περὶ τῷ λαβούσας δῇ ὕλων τίὼ ἐαιξοπὶν, βέλτιον ἄρξεν 
(ΜῈ "" Ὡρ' «ἐκ ἐλφυσέτεισ' ἡ» ἰμοινὸν φί ρεν τῶ ὲ χρήμάϊα κοὺ χΕΌϑιι που νἦμουσ. 

Αἴλλωε. 

᾿ ἵγωφιωις κα πιωίϑεντο ποὐῇα  μηχεμνσκαϑρὲς δ δόξαι αὐδριρδναι.κέκκλι σιΐκσυ, πε 
. στῶ “ἀγα δυῶνιω σφίσι τίωσὐλιν δα μαγορι στίσησ' μιᾶς σβ αὐτῶν αἱ ἡ μιγαναὶ "τῷ δέξαι αὖ 

ὯΙ εὐσαλόρασ ὁ ὅν, τοὶ αὖ τοι : αὐδρόω αὐαλαμθάγοιοι σολὴν ὃ πρόοαι σῆς ἡσιστοι τοὺ προνοῆσοισ 
“ σῶμα αὑτῶν ὧἱ ὅτι μιλι τοὶ οαὐδρικὸν ἀνειόῥξω. μία δὲ 3 αὖ τῶν πραξαπραλύγφονῖ «χοισοι, 
“ φρο ραται (μα τὰ τὰς σιυυϑηίοασἕμρι φηὴν ὦ λαμπρὸν ὄμμα, 

Τὰ τὸ δράμαῖον ἘΟΎΤΕΡΙ 

υῆτισ' " πραδαγορα. ἕπίρα γω. ͵ Χορίσ. 

Αμί ρτισ. ἕτερος αὐϑὰρ Θλίπυροσ. Ἐπ Ρὺς αὐὰρ ἀπὸ ἐκκλησίας ,χε΄- 

Αὐλλὸσ᾽ αὐνρ φεισωλόσ. ΚΝ μνξ Γ ναῦς. (μιησ' 
Ἑτέρα γραῦς: Νέοσ'. Νία- 

Θε ράπωνα. 



Ω λαμπρόν. πραξα ἦρα λύ- 

“ον ελον σοὶ προΐρλντοι ὕ 
ποῦ ὀδυται ἢ δίαμᾷβος, 18 

’ 

ἀγίϑογος, ̓  ε τοῦ δγκ ομοτένες 

δεὰὼ τὶς ὁ ταῖρας ἐ Ὑπὸ " 

ζοιϑμασ. πρὸς ὃ δυδὲν ὅπερ 

ἀ»λὰ μόνον ὅτι πὼσ' ἐτοῖν 

βασ δᾷ πῶς. βούλεται δὲ ἃ 
“πεῖν, δι τονσ' ανόραδ' προ 

λάβω μϑυ ἐς τίω ἐκκλησί 

αν. Ἴ οὗ Ῥολολατον. «διὰ 

ὃν κεραμεον Ῥολόγν κατὰ 

γε"εικὺς ἡ ἄπιν. Ξὰ ῳ τρο 

χϑ ἐλ αὐνεται ἀλλὰ πύπω, 

γνῶ. Καΐδλιςει ὁ ὥνοια Ξ 

μλλι σι χοὶσ' σαζοὶ σ' δύρα ; 

μΐνον, χες ἦν σευ] ομίζ 

γοις: οἱ δὲ γρὶσ' φύλαβιν,ὁτι 
μετὼ λύχνου σκοπονσιῳ ̓ 

δύο δὲ ντῆσ' ὁρ μῆς. 

Ορμαφλους " " σύμξολιν ἡ 

μὲν δ᾽ ϑουταιρὶ τῶν ὅγκὰ 

μίνων γὰ τς φλογὸς 

Χορνυμῇ: ἱκινου μϑμον. ον 

λίγο, ἐπεὶ οἱ " σιυνουσιαζοντ 

νχές κινοῦνται. Α πρῥδγι 

μινχοιδ'. Υ̓ εὐδὸ: Ν τῆσ᾽ γυ 

νυμίκ ὃσ' λέγ, δγὰ “ὁ μινδε 

να αὐτὸ Θλέσειμ. Αφωύ 

ων. απζυρῶν. Τοίγα- Ἵ: 
εἰδος τίω ἐπαηκειβόνναν | 

Χο Σπτοάσ. πὸ τα μξια ἐν 

εὕς δ δέηρσ' ςοδσ' λέγουσι. δ᾿ 

Ῥ περιμείων- ΣΙ ροισ. 

σείραλορτήϊδι “τὴς σκιρ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ἐΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΑΙ 

ΜΛΑΆΡΩΝΝ ΟΡΑ.. 

' Λαμαρδι ἐμμώσυξε 

γολώρυ λύχνου» 

Κάλλιςσεμ ὡσικ ὁπρισίν 

ἐξ ἡτηβϑν 

Γ οξοτυ ρα ῖνσαν 
δολώσομϑμ:. . 

ὙΤροχῶν δὴ ἐλαϑὰᾶς ς κεραιμιικῆς ῥύμις ἄστρο, 

Μυ κἴρσι λαεμιηρ ἐσ ἑλίο οὐ τι μοὶσ' ἔχεισο 

ὄρμαφ λογϑς σή μερὶ “Τοῦ ὶ ἐυγκεί δια, 
Σ οἱ ϑὲ μόμῳ δηλοῦμδω ἀκότων ἐπεὶ 

Καν»)σὶ δὼ ματὶοἰσὶν ἀῷ ροδέπηραγόσσωμ, 
Πφρωμϑν αμσιφλησίον! “σὰ ραφοιτεῖς... 

Χορδου ϑῥωμτι σωμάτων ὑυϊσοιτέω, 

Οφϑαλμὸν οὐδιὲς ον σὺν ἐξέργέ δὺμων: 

Μ ὄψον δὲμη ρῶν εἰς δἀηρθρ τους ̓ μυλοὺς 

Λομπε:ς ἀφαύων τὴν ἐπατενθοῦσειν Ῥ χα» 

Σ ραίςτε καρπὸν ὃ δαικχείουτί νά μαστον, 

Π λέῃ ὑπο! [νυ σοῦ; σὲ συ μποὶ ρασοί εἰς 

Καὶ Σ 7αῦται σειυοϊρῶν,οὐ- λαλῶσ ποῖ σ' πλησίομο 

Ὁ. 

Ανν ὧν σειυοἱσέ! ρὼ τοὺ νῦν βουλόδμουτοι. 

ὅσα σιείροι; ἔδοξε “τοῦησ' ἐμοὺς φ' Λυίτ. 

Αλὰ οὐδεμία ποῖ ρεσῖν ὃς ὑκφνε ἐχῖρ» 

Καίτοι προσ Ο ὀρθροντ' χε) υἱ δ᾽ ἐκκλησίαν 

Αὐχῆκα μαλ᾿ ἔσοτι « ατα λαβεῖν ἡμοῖς ἕδρας, 

δὸς ἀϑηνᾷσ' ἐκ ροφϑοιθνασ ἡ "δ « οἱὴ, δίμεϊίος ώ κόρνσ. οὐ ἡ ὃ ἱερθᾶσ᾽ το ἐρελθίως φεο σκιάδει 

ον λύι κὲρ, 0 6λ6γ) σκῖρον Α͂ ὅλω ΠΣ σῃ ἔραι ορπι. ( ππεράϑαναίοις, ἐ «φῇς διδμὴρ ,σκιρῥοφοριων. 

Φαοὶ δὲ ἐγραψα ΡΊ:ς περότε μανῶν [ΟῚ ἑορτῷ , »» ἀϑήνῃσιῳ ὡς ὁ σκῆρον σκικΔόν δι, ΛΘ, 

ρόλϑροι σξα ἀκ ρυπόλεωσ' ὃς τινα ἡβτὸν καλούμ! σκέρον, πορϑδορν ἵντε τῆσ' ἀθενασ᾽ ἱέρθα κοὺ ἢ Τμ 

ἡλίου. ἱκομίζουσι δὲ τοῦτο ἕπεοβου το δι. σύμδολων κἡ ἣὴ ῦτο νεται “τοὶ δεῖν οἰκ οδυμῶν. κοὰ σκε 

“πρσ' δ “ποιεῖν στοῦ χρόνου ἀρίσον ὀνμσαρὺς οἰκοδομίαν. "οἱ ἀϑηγαῦ δὲ σκιῤῥα δατιμοῶσιν ἀϑη- 

μοι, ἣν Φιλόνο ρϑσ' μϑδὲνθυυτερρά τοιδοσ' ἀπῦσκ ἱρουτινὸς ἐλϑυσινίου μαύτευ ς κικλῆοϑς, ρα 

ξίων δὲ εν δϑυτέρῳ μεγοιθικῶν ἀπὸ σίεΐρωνος "ΤΟ σιν ὀνκὶ σπινοσ' σοιδα μὴ μα; “σικερα. ἢ ἀϑηναῦ 



Εἰιυελησιφασορ. 

Α: συ "ρόμ αι χυεποτ᾽ ἔσον εἰ μέ μνηϑ᾽ ἐγῃ 
Δέϊ τοὶσ' ἑταίρας κοίγαθι ζομδώαρλαι ἐμ 

Τι δῶτ ἂν ἀφπέτερομ οὐκ ὑἐβ ̓αμῥδβουρ 
Ὑ" υσὶ τοῦ: πώγωνεισῦς ἐἐρυτ λει ρ" 
Ηρα μογια τοί ϑ ἤρεναι κλεψασσεσ, λαθεῖν 

Ἧν χε λετὸν αὐτούς αλλ δρῶγνδι λύχνου 

Π βοσιοντο φέρε, ϑῦν ὑπ αρῳ ρήσω “πολιν 

Μηκαὶ τις ὧν αὐὰρ ὺ ὁ προσιων Τυγχέψν' 

γυῶῦρε ἐδαιζάμι ἀδδ᾽ ὁ κήρυξ οἱ οἰ ργήως 

Η μῶν “προσιόν τῶν, δύ τερου κεκόκικυκῷ» 

Β ρ' ἐγωδὲγ " ὑμᾶσ ̓προρδοικὥσ!. κονας τῶ 
Τίωνύκτω πῆϊσοιν οἐγλαφέρε! τὴν Γάτονο 

Ττίω δὲς ὑκιοαλέσῳ μοῦ θρυγογώσοιπέμϑθύραιν, 
Δθ Ὁ όναν "οἴ ̓αὐδδρὶ λαϑένν. υνδικζσοιτοι 

Ὑ ποσου υϑιμ ηὃ κνίημασου νῆα κΤύλων. 

ἀτ ὑκατοιδορθῦ σ᾽ ὃ ὁ δὲ αὐδρὦ ρώ Φιλτοίτη 
Σαλαμίψ ΟΡ Υ ἤξην ᾧ ῷ ὦ ξύνφμς ἕῳ, 
Τί νὐχίδλην ἥ λαιονέμ ὄν γοῖ σ' ᾿ερώμμιοε σα. 

ὧν ἄρτι τουτὶ ϑοιμιαίρον οὐὐντον λαβῶν: 
Καὶ μέουδρώ(ικλφμευρέ τω σὴ σωερ οὐ τηρ 
Προσιοῦσοιν ἤδω πίωδε ὸ Φιλανέτώυ: 

ΠριΟὐκοῦν ἐπεήξεθϑῶς Γλύνοη καώμοσε 
Τίω ὑσούτέωυ γηεσειν οἷν πριν ρῶς, 
Ἡμῶν οἱηρηήσενν καῤεβίνϑων λοίνηκαι 

τω σμεκυθὶ ωμος "ὑχόρῶς μεδι σέχον 
Σ πεύσουσοιν ᾧ ταν ἐμβαίσιμικαίμοι δκοῦ 

Καπὸὶ λολίωυησε ρατ ̓αὐρὰς ἐξελθέν μόν. 
τυ Τὼ σῶκασπήλου δ᾽ οὐχόρεῖς γενσισροί τέων 

Ε λουσοιν ἐν “ΤΆ ἢ δοξι, ζϑιοὰ τέλια μυπίδα 
Καὶ τίῳ Φικοϑ βίηρυτε καὶ χρη τοῦδου; 

Πρὸ ρῷ προσέ ὕσι; χπτίρας “πολλεῖσ' ποόνν 

ϑησιϑὺς ἐποίησε υ ὁτεῖ πη" 

νϑει ἀπποκίεἰνασ' σὸν μι νὼ 

ϑῤῥο ὐων 
Υ  σφυρόμαλγοσ' γραφῷ. 

ἐς (λέ μώχορ. (φασίολε 

ὁμαλὸν φαγκὸν ὑποίεριν 

τήν. οὗτος φαίνωται ὑπ, 

ἐμρινό μϑμῦσ ΚΝ ἢ ὀρικίναί 

τὶ ἐν δράματι νὰ ἐσκῶ - 

φϑωι Δ ιμαϊιεμφατερ 

ὃ δὲ σφυρόμαλος, ψήφι;σ 

μα ἀσωγίσουτο, ὅντε δέίμ 

Ἵὰς γινοζμκας τὸς ἑταίραν 

χοϑὶσ' ἊἋ ἐλθυϑέρων καϑέ 

ζεόϑομι. οἱ δὲ ἅτ, ποὺσ' Ὕ5) ἱ 

νυἰκ ασ' ϑὺ “οὺσ' αὐόρας 

χοροῖς καθὸ ζωϑε. 

ρα βαδζειν. 'μια Ῥ ἐρλθ - 

μιίνων πρὸς τίω πραξαπ 7 

ραν τοῦτο ̓λέγφ 

Θ ᾿ ρυγονῶσει. ἐσύχωσ ἰενῶσου. 

Υσοϑου με ὑπηδέματοι Ἐὰν, 

λοῦσοιονκ ἰεν! σμαι δὲ ὁ ὄρ» 

ρε μεῖον γψασμιόν. 

Σαλαμι μέος. ὡς ναυτικῶν ὃν 

τον σκλαμινΐων»Ν "μὰ 

μα ὡς ρῶρ- "δαδανται δὲ κοὰ 

ἀπαὺ τὴσ' σώλαμινίας ὧν ̓ 

γοξίαϑοι! ο σαλαμὶ ἐβιοσ' ὡς 

ἀνα το) “ποῦ ἡγρὲν παρά 
Διοσ'. τὰ 

Κάρεβινϑωμ. ἐρπίδτεοΐ ἐμοῦ 
ωἱ ον Φρυκ του ε ἔριδι γνϑὰσ΄. 

τιὼ σμι[ευϑίαν λέει "γἱοώΣ 
κα- 

ἐμέάσρ. ἐμξὰσ αὐδρείου ἡ ν 
πόδιμα. 

ΓΑσιρράτώω: “τρρὰ τίῳ λν 
σιοφάτην: τς 

Τὺ λαμ-αῖδα. τίω δῶσ λέ 

γα διὰ Τὸ δνο νὐκῖα. 

Ρ τ 



Αοιεοφαύους.. 

Ἐκυφελοσ γουτέσιν δὐ βοᾶφ, Γυναδκας, ὅτι ἡπὰ ρι’ ὦφε λος ἐνπἠηέλᾷ. 

ΓυΚαὶ πρένυ πρλαν ππύφως ΤΩ ὡ ὖφι λτούνην γν ᾿Ἢ 

Ἐκ ρᾶσοι παρίδεω εὖ Ὁ γδλαδὴρ τίωμυ χ᾽ ὅλημ᾽ ᾿ 

Ὑρι χεδινιλξηινιδ δῇς καλου ες " εἴι Χίδῶν ἑασεραρέ μιπλησμβος: Ἔ- 
μϑβων ριονῶν. αὕται ἐϑιὸ Πρ. 'Καῤθνίϑε τοϊνυῶι αὐείρωμου τοῦδε 
ῥϑνω Θῦχα αὐᾳγιι ἄμ ΩΝ ὑμὰ ́, : πεν 3μ συδλελεῦ εὐ δἰδ' ὁρῶ» 

ὦσε σίκ ἴροις ἐσεξεν,εἰ δϑοιβράκατεν, 
ἕω πὶ κιαράλας ὑϑρεψαν Γν" ἐγωπιπρῶ “ον ἀδόγέγυ τὸς μαιφε λεῖ δ. 

γι τρίγαοὶνα ὅταν γεν Λό Γ δασὺ οζ καθαπι ἥ“νξυγικεί ῥϑιμομ. 
ῥοτονᾷσι͵ δὺκ σίν ὠφισ 7 τίς 4 ᾿ ἑ ̓  ἕω " 
ΤΣ ἕπερ᾽ δηόταμὴρ εἰσ' ἀγοραν οἰλ9! σῦμῦ, 

Αλφψαιδμηπὰ σῶμ: ̓ὅλομ δὲμέ ραν, 

ζ 3: τόν υλιον. ἤρα ἐλλιωνομην ἑσῶσοι πρὸς ηὸν ὑλιον", 
αἰὰς ὃ ἀϑέρ. ἐρβὺ “τ ᾿ 

ρα μπι ρὰβ καρ νοκὶ Γν Κάγωπι ηὸμ ἕυ υρὸμ διγὶ ἐκ Φοιὶ ομεὶ 'κσ' 

ϑεφοῖμειν. ἔῤῥει α πρῶ τον ἐμὰ δαιστιρϑ εν ὁ ὅλῃ. 

εδλοι ; Καὶ μηδὲν θίωυἐ τετυνωκὶ προσιφεριε" 
᾿Ἐσπικρατοιδ. οὐ τοσ' ἀξεκαν" Πρ χιτιῦ τοὺ σ' πώγφνας οὗσ εἰριπ ἔχειν 

τοτα ἀωμωλᾶ ται. ἰὼ ὃ ρε Π 9 
πορ οὴ διμαγυγὰσι οὗ τσ. εἰσρκεσιμ ἐιαῖν ὀηρτι συ λεγοΐ με α: 

μίχι ι ππργονα ἵχωρ, πες Γυ Νητάδἑκώτάυ καλόν ἔγωγε Ῥυτορὶ 

καλῶτο σαίιλσφόρος- καὶ ἐτι Κάγωτ' ἐπικρασουσ οὐκ ὁλ᾽ γω και λλίον οἷ᾽ 

ἀνλάσον ὁκαμικφοφηπαμ ΡΎ μῴν ἡ τίφα τῷ Τυ: Φασὶ οἰ τοινδϑουσὶ. γϑιώ. 
εὐαξ ὑπήρεν', ἐπίκ ρα τεσ' 

σομκεστβόρε.. [ρ' Καλμιμὸ ταγ᾽ ἀλλ ὑμὴν ὁρῶ εηραγβδμα: 

Λάκω υἱίκαἰσ'. α)δοσ' ἐπα: 5 Λακωμικεῖ δ . ἐχι τειν ρακτηθίασ' 

ἐμαδ νὰ κΆλον ὀρ ῥοξξοι Καλϑοιμοί πιο τονε» θα καθάπερ ἀπορμᾶρο. 
Λάμιον.- λᾶμειος τίς “δενὴς Γ ἰω ίω 

ιοὴ ἀπὸ ἐνλοφοριασ φῶν. “Ἐγωγέρι σιὕτοολον ἐξ μεγικοίμι τ 
, δε τοὺ βακίνοίαν “βενέ γ Τόσα μῇ ου του Τὶ καϑιδιμτστο λοΐθρα: 

μαῦροι αὐτοῦ ᾧφασιν᾿ νῶι! ΤΠ ρ. ὙΤοῦτε ἐρ' ἐκόμο 3 σκευτόλωμ ὧν ̓ φέρδο τοι, 

ἱκωμιυσλξ ται ὡς δεσμιο Ν Σ τὸν γα ηὸρ σωτῆ ἱραυἐπυτήδφοι γ ̓αδίῳ. 
φύλαξ. ἀρσενμκῶσ' δὲ ὃν , 

'λαμῖαν: ὑπερὴς ὁφερεκρά Τίω σονποινὸ ἥν Μφθέραν ἔνε αδιύος, 

τησ' λέγον τῷ ὁμωγύμῳ Εἰ ̓ ὲ ΡΤΙ ἀ λοσ βυκολέιῳ τὸν ϑύμιομ' 

ἄματι, ὅτε σκυτάλίω Γυ' Λέγϑιδὑπών! κοὐ τοῦ δὴ τούτοις 4ρασοκϑρ: 
ἧλον σοι ἐπέρδετο. 

ὧν πέρϑεται. αὐτὶ το ὧν ἕως ἐτ Ὧν ἀφρα κα τὸ τὸν ἔραρὸν ν 

φέρε. δ ἴσωσ' ὑπὸ τοῦ δὶ Η 'κκλησία δ εἰσ’ ἣν “σαρεσικϑυοίμεθκ 
ρουσ ὠπίρδετο. ᾿ 

Η μὅς 



« ᾿ 
ἑκα λεσιοιζουσοια 

μεῖς βαδῥζνεἐξὲ ἕω γυνησι Του: 
ΡΝ ὸν δ᾽ ὦγτε διεῖσε κα τουλαβέίῳ ἱδρασ 

ὑπὸΐῳ λίθῳ ἔχυ πρυτοίψεων καχοῖν τσ κρύ. 

ἄ Τα τγέτοι υὴ τοι δὲ ̓ἐφερόμην ἵψα 

Πλ»" βου μδιῥησ ξαίψονμι Φλι ἐκκλησίασι 

Γρ’ Ρλυρρϑμεσ τόλμα, Γυ' υὐπτύυ ἄρτεμιν 

ἔγωγετί γφανχῶρον ἀκροφμίω ὁ ἄρα 
Ξ αἰνου συκοῖω μνοὶ δ᾽ ἐ 52 μου “τοὶ “ποι δ οι. 

Π ρἰδυυγε σᾳβαήνοὐσοιρ ἣν “ταισῶ μιούτον 
Οὐδὲν ππραφϑμοω τοῖς καθημδιύοισ ἐδιᾳ͵ 

Οὐκᾶν καλαγ αὐ πατῖθοι εδ εἰσσλήρην Τυχοι 
Οἰδἥμοσ ὧν. ̓κάπετ8 ̓ ἐπρβαήνου κί ισ 

Αναθαλλομϑμη διεἰξ φεηὺ Φορμίσιον- 
ἣν δέγκαθιζώμεϑα ἧἢρότεραιλήσομϑῳ 

Ξυρςφλοώμϑῳ αν θαι μιζτια πὸνπώτωμ εἴ Τί: 

ὅταν καϑώ μϑρδυ πίοι δι σύμειϑίκ, 

Τίν οὐκαὺ ἡμᾶσ αὐ ρας ἡπισουιθ᾽ δρῶν. 

Αγύρ [06 γ᾽ ΩΥ͂ “ὸν προμόμῇ πώ ον ἔχων 

Λέλυθε"κα τοι πρότερον ἦν: γώ. 

Νιωὶ διορᾷς προ πῆς πὸ μέ τ᾽ ει τῆ πὸ 4. 

Τούρυ εἶποι μὲ τίκῦ ἁυλοῦσοιν ὑμιὶ ἰ ραν 

Τόλμημα Ῥλμω κμν τοσυύγυτ' οὔμε κα 

᾿ Ην “Φῶσ παρα λαβειμ φληόλεως τοὸ πράγματος 

δυνώμεβ ὥὡςτ' ̓ἐγριθόντ πράξαι νέμω πόλιν 

Νὺν μϑῳϑ τι ϑέομϑῳ ὅτ ̓ἐλουῦ μο ἐϑρ 

Γν Καὶ πώσ γννωκῶν ϑναύφρωνέξσοία 

Δη μη29 ρήσεν Π ρ΄ πολυ ἡ ολρδνά ρ σοίσαου- 

Λέμυσι δ δῴνεανι σκω υ, ὅσοι 

Π λῶσοαασοδου το, ϑιάνο τούτους ἐμ αὐλέγν. 

Ημῖν δὲ ὑπαώρχει τοῦ ποκα το Τυ χορ Τὴρ οἷ- 

Ἱμὗστῶ ππάνοόσηρυ. τῶ τί ἰδ 

φυλά ἢ οήΐες «ἀν  ἥετωι 

δὲ ὡς ὄντος αν δεσμι μοφὺ 

μὰν ἐν, αὐα φέρει δὲ “υτορ 

ἐπὶ τὸν πιιρὰ συφφοἰυλῷ ἐ ἐν 

ἰνάχοι αξγν. Υπὸ τ] 

λίθῳ: δ βύμαπι 

Ταυτὶ γι. γωὶ ἔρλευται 

Φέρουσαέριαι καὶ ξαίνου σοι 

αὐτοὶ »πρινά πελθῶν ἑκῶσε. 

Γληρουμένις: φυσι γι 4» 

σὶ 26, δὰ μὰ μῶναλνως “Φλι 

ρωϑῇ- Παραφάναι, λό- 

ξωμ. Ὑ πξἐαίνουσορ ἐ ἐπὶ 

ὁ βημα αναξιμίνουσειν. 

Φο ρει σιος κρὼ οὐ γοσ' δχσὺσ' ἦν. 

αὐνί ἤεται δὲ ὁ γι οὐἱκέρ 

ὃν αἰδοῖον. 

Αγύρῥιος ὁαγί βιὸς σραΐαγὸς 

ἐνλνόριώδισ αξξαςὲ ἐν δή 

μιδῳ. κοὼ ὁδὸν μιϑὲν δὲ ἣ» 

“ποιῶν σινέτεμε ν᾽ πρῷ 

γ": ἐκικλησιαι σεῖς δόνκῳ. 

ὁ δὲ πρὀνομιοι,αὐλιτὴσ κέ 

γὰν ἐων “πώτωνα. ἄγ, ῤῥιοσ 

δὲ θὰ ρυσρωκῖοσ. οὕηρσ' οιὖ 

ὧὸν προνόμου λον “αι 

Ἢ »λαυθάνεν ἂρ γωΐ. 

Ἵ οὐτον γπιι. ἣ πϑέαυν βὺ 

ὑξ!σ. τούων γμοι οὐεκα 

σοῦ» Ἄλμημα γλμῶ 

μϑοννὶ τίω ἐπαιοῦσοιμ ἡμί- 

ραν ἐνατὸς παραλαβῶρ. 

Νὺν εϑὲ γάρ. ὑπὶ πῇ “ποῦ ροι 

μἷᾳ ὃ κἄργίριον Ἦ ἢ πείνται 

θέν κἀλαύνεται, οὔζιν, οὔτε 

αὐέμοις οὔ τεῖος “πλίο 

ἐϑν. Καὶ πῶς γινωιμκών. 

ἐκφαχνό᾽ οῦ». Σ "δοωῦ 

ται Κινοιίντου. ἴζ ατόντυ - 

χυν ἤγουν «τοὶ σιμνουσί αν. 

Ρ ΙΝ 



ἀριφοφ νους. 
Ν 4. 

Η᾽μὶ᾽ μίππι ρα. τὸ πλῆρισ. γ' Οὐκ δ δι διφνὸν δ᾽ ΧΕ) ν ἡ μὴ ̓ ασειοίκὉ ὴ | 

ἑδμὺ ἐμπειρία: Πρ: Οὐκοῦν ἐπίτηδες βυγελέβ μϑμ ἔνθα δ, , 

ὅπως προμελετίσωμδν αἱ κεῖ λδλεγήν. 

ΤΙ θιδου δα υῆϑι δερμιθύασει Οὐκ αὐ φθάνοις ηδ γιύφου αὐ εππέριδου μδρν:  ι 

τὴν Ῥιλίνιν γγοφάδα, γῴᾷφ αγλοιθ ὅσο λα λεὶν μεμελεϊἠκασίπτον 

δ όνϑῃ Γυ. Τίσ δ᾽ ὠμίν "μων οὐ λα λδνέπί φυζ΄ Τοῦ» 

Περίδον. “ερίθες» πρὶ θι σὺ περίδου"καὶ τοιχίως αὐδρ γδδοοῦ, ᾿ 

Ρ«οἰλίσιμαι ΑΕ, ἐγὼ δὲ θέϊσοι “τοὺ σ' σε αϑουσ “πιριδασομοω 

ἐρέφοντο. Καῦ τὰ μεθ μῶν ὐγιμοιδύξμλέγ.. 

Ἴάλαν. παρίλκά Κὰ τάλαν Γν Δί Ρ ὦ Γλυκ τοί τη πραξαόρα σιεύψαν τοΐλαν. 

Καταχίλα τιν τὶ ὁ ἡμᾶς τὴν ὧΐ: κοὸ κα τοιέλαιον “ὀηράγμα Φούνε τον» 

: μανέσω ΑΝ, μος, Ρρπὼῶς κουτοι γέ Ἄδα ΞΌΡΤ υνῶς σερότισ σε"σίσωσ' 
Η"ῶτ Θ ; 

τοίη ἀταῖα ὅτις Πώλφψα, τι οιδήσειεν ἐσοιθόνμδῳ σως 

ϑϑυμϑέαισ᾽ δὲ, ἔπιαν, Πρὸ περ 57 αρλες περιφ ςφρχιν τί γι λίκᾳ . 
λῆς ὁπ ρέ παι, σεεθϑύάμ ὲ Παῤ τ ἐρπὸπρο ̓σϑεννἀοίῷ ραι δε; ποοῦσρωιλα λῶν, 

ΡΝ, ΑΓ ΤΣ ἢ χὰ! Καθιζε παριώμ. “ἧς ἀτορλ4ρ βούλετοί, 

Πιριείαρλο. ὁπ καϑωρσί- Γυ ἔγω. Πρ. «τεράϑου δϑηὸρ τέφανον Τύ χὰ πείῇ 

ων ΠΥ ΜΉΝ ο “τοῦσ' Γυ αν Προλέτοις ανοῦν, ἀπωπρὶ ν “εειν λέγω: 

ἐἰωκ Ἀιασιοισ' »περισίαρλος Πρ. ἰαὺπιξωυ; τ) ώ μέλ ̓ἐσεφανωσοιμίω 

ψνλυΆ πιρίσια γῆ, τὰ Π ΡΑ ̓πιθ᾿ ἐκηροδὸν ποι οίοτ' αἰὰ μᾶσ εἰρ,ίσω 

Αοἰφραθιοδ βρύον, ν ς ΟΡ Γυνχόδ' δαῖν ουσὶ καρ τῇ ̓καλυησίᾳ, 
γου αὐπεῖς. λοιδορῶται δὲ Τρ: Ἰδούγεσοι τιν ουσίν.Γυν πίω ἀρτεμῖν 
τινὶ ἀμ γε αὐρφὸς ἂν Καὶ τοῦ τούγ᾽ ζω ρον. τὰ γον ονλθήμα τον 

ἢ Αὐνῆν σ᾽ αὐπρ αξωσιν ἐνθυ μουμϑ δ οισ' 

Μεθύον τι, δαβαλλει τοι ὥσαιρ μεϑύομτ' ᾿ σὲ; “ὥρα πύλη οδμία, 

ΒΥΣΌΝΝ αὐκακαβον κα νὴ ,γα απέν δ υσίε τῆνοι χάριν ὦ ἢ 
Τοσαῦτ' ἐπευ χὸν τένσερ διμοῦ μὴ παρῆν: 

Καὶ ἌοΙ δὴ ροῦν “τοῦ ̓ ὡς περὶ «ΑὧῈ “ιωκ τίς. 

ΚαΣηὸνσκροινῆντ᾽ εκ φέρουσ᾽ οἱστοξότον. Ὁ 
ΠρΣυμϑρβάφζεικοὰ καθιζ 3 δὲν δὲ εἰ. 

ΡΣ: ξυγανθήσιν ΓΟΝᾺ γὐνδΥ κα μοι μὰ ἡοειαῦκρένῆον ἰὠὦ- 
μου λ τι οὐαὶ ἐμ Πα 'Ψ δώσ τον κἐφαραμ δ συ μοι» ἀδ οῬίους ἀμῶν σόν, γὰ 

Ἵ:: ον » ξύλῳ δσους αἰφαύει. Πρ' ΘΑ Ὥσ ἑτέρα βούλετον λέγφν, Γυ. ιἐγφῳ" 
᾿᾿ 



Ἐκκλεσ οί γσοί 

Πρ: ἴοι δὰ φεφανοῦ! )ὲ πὐχοὴ μὲ ρ οίφετοιι. 

Αγενῦνπωταΐόρισἠδακαλῶει ἐρεῖ 
Διερέσμεινν λῶμα τῇ βαικ τοι 

Ν Γυ Ἐβουλόμην μδρέτε ρογαλ δῆ ἰβα δῶ μ. 

΄- 

᾿ Λέγφ ταδί λτηϑῦνζκαϑύμην ἄσυλρε: 

Νὺν οὐ κέαίσωνκουτοῖτε σὐωξμὴμ Μι ̓ αν» 

Ἐν Ῥ»ἱσικασση λείοισι λαίκιευς ἐμιπτοι εἶμ. 

Ὑδλωρεέμὸ εὐ βοὐδοκὃ μα γὼ θεω: 

Π ρ'Ματωθε τοἰλουνοι πονηὸν ̓ οὖν ἔχειο; 

Γυτί λ ὑθήν. 5 Ὑδ δεσιδρὶ ἐ τησείσε 

ῃ »Μαδά λλαδὴρ ὼ ντώθεω και τωμοσοῖς. 

Καότοι τοὺν ̓ἄ λει προῦσοι δεβιώτουτοι., 

Γυ. ̓  νδηὸμοὶ πόλλω"Πρυποοῦε τοὶ γνιωὼς ἐγὼ 

Ἐκκλησιαζουσ᾽ δικ αὐπροραίεν ηὧν “αύδορ 

Τὸ ἕτερον οὐμὲ "7 τ ἀκθιβωθήσυτοον 
Γυφ ἐρε τὸν σύ αφονιἐλο ἡ) αὺ λέξω παλιμο 

Οἷμοων δὴ ἠδ μεμε λετακενα καλῶς 

Ἑμοὶ ) ὦϊν γαῦκες οϑ ὁ καθη μδρ αν, 

Πρτ υγοΐκοι: οὐδώφημε τοὺς ς αὐοῖρας λέγφε, 

ΓυΜαδ ἐπήγϑυ δνγ᾽ ἐκϑνορ ὅτι βλέψασι Ὁ 

ἐκ ϑσεηρθ᾽ γιυαΐκας φόμημ λέσειν- 

Π ρΑ' “σέρ᾽ ρ “εαρὼ σὺ οἰκο ϑηιϑεμγουθενὶ 

Αὐτὴ δὲυμωμέίνε κεξ μοιλέξην συ κῶ- 

Τονδλ κβοῦσοιγὸς θεόνσ' ῥϑιρδ εν χομιο, 
Τυχὶ " κα τορϑώσοισει τὸβεξουλθν μδιύα: 

μοὶδὶὶ [σὸν ᾿ϑῤτῆςδεφιχ βαρμε το, 

δον περ ὑμῖριλρομο δὲ «σὺ φέρω, 

ται πόλιωσ ἁπωμτα δ κ ρίως “πράματα 

ὁρῶν αὐτίωπροτὰὶ τίσι ἐῶ μδρίω, 
Α᾽ ὁ πορηροῖφνις ἐν τῆς ῥμίρανμι ΡΜ 

Χριρὺς γλόητο, δίκα πῶνηρος γένετο" 

Ἐσύ τρε ψασς ἐτύρφ, “τλειο {πὶ δρείσεικακα 

Χαλεπαι μδροῦμ ἀείρας δ σειρέτους νυβε 7 εἰν 

Ἐργίφεται οὖ αὐϑεται 5.79 λοι 
“πὸν οὐέω. αν " γγέοντα. 

Δ, τβϑ μένη. δ, αἸαξαμέμε 
ἀσφαλισομὶ ἀ 

Ὑδι δι, Ἠ ΝΡ ἰθοσ' ἰχν- 
Ἐς λέγον . 

ἕμὼ αἶαν. λώπει ενώμίω. 

Δάκπκουσ ἐμποιῶν. "ἀϑηναῖιο, 
χοὶ οἱ ῥα λλοι δ ἑλλήγων ὃ 

ρύημάϊα ὁ ὑπὸ τίω ἐν “ποῦ 

οιἰντε Δ ̓ ρύχ ρα κο 5. Ὑ 

γυλα δι τεγραγωνα ὦ ταῦ 
“τοῦ κοριώψτις ὄϊνον ὑπιδέ 
γοντο καὶ Ἰλωμον ἐσ ὠὐνοί. 

κοὸ ταῦτα λώκκουσ ἐκοῖ 
πα 

Μὰ πὸ ϑεω- ὑπειδὲ γμωρ ὧν 

δῸ ὅρκον, “παΐϑει. οὐ δ Δ 
σε ῴπσιν ὑακρινομένηνε αν 

“« γεναλίοξιορ ἢ ὁρκον ὁ- 

μνύναι τοῖ ςϑεοισ' 

Δ᾽ κθιβωϑησετοωι - . ἀκριβῶσ' 
μελετηϑήσεται. 

ἐσίγομόν γιιᾶνον "οὗ τοσ᾽ ἕω 
μιῳδείται ὡσ' μαλαίμδ, δι 

ὡς μεποὶ γαιῶν ἀἀϑύρι 

σκόμενοσ', 

ὙΣ τῆς πὐλιως.ἐὕἼεϑορ ἡ ὑα 
ἰμρισισ' “τ! σ δυμιυγορίασ' - 

Ρ ἐμ 



Τοὺς μιϑυφορξνὺς μι’ 
,ϑοὺσ ξονλομένους λαξέν: 

 ὰ τπρρὰ δ ϑυμάγωγον 

λαμβαύουσι "ὸ ὃ μὰ λαβὼν 

Μ' σεὶ βέλων λαβθμ. ᾿ 

Τὸ συμμαι χικέν. ἡμὰν ενώ μη 

πίσ' ἡν καὶ ὑαύτιμος, ἀδηλὴ 

“περί ἐδ “τῶ συμμαχικοῦ, 

φιλόχορος ἱσορῶ ὅτι πρὸ 

δῦο ἐτῶν ἐγρεῖο ὄρεα ́ 

λία λαίες σα μονίων καὶ 

δοιω τῶν: 

ὁ “κυ τὼν“ πεῖσεις. [ιόνωνα λὸ 

γ9 Γεωριῖσ' “ἐξαροιῶτο 

» “τοῦσ' Ῥρηράρχίαις, 

Κορινθίοις ἔς ὲ δαῷορον. 

“ὴ σοὶ ,ὡς πρὸ ὃν δῶμον. 
ἴερώννμος σιζρός, κατεϊρωνεὶ 

Ἐν ὃ ὲ αργᾶος σιφᾶ. ὃ σλ ε 

Ῥώνυμον, ἀμαθής “ταλτου δὲ 

ἐἰσ' “ῥκομωυλῆσοι τινασΚ 

δὲ ἄργέιος ὄνομα κύριον. 

Θ ρασύβουλος. οὗ τοσ' αὐδοα δας 

ώ οἴω ροϑῦκοσ' . ὑπερο 7 υσ' 

ὧν τῷ δάμη, βόλετο δ) αὖ 
Ἴοῦ πεῖψται προ ἤνοϑυα. 

Ἰὰ δυμκόσια ὲ μι ϑοφοροιῶν 

Τισδπωσ μϑὺ αὐτοὶ ἱμερδὰ 

γΕνΤε γε πεῖθεν ὅπῶς δὲ 

Φρορτίσετε πιρὶ κοινῶν 

' ζω ων μιαϑοζφορίαι ἀμελξ, 

“τε "Το Κοινοῦ " 

Αἰσιμοσ. χολὺσ' ἀτιμοσ' "ἢ ἀφ 

μιαϑήσ'. 

Σ᾿ ὡϑήσεαϑέτι. “πιρίλκει ὁ ἵτι 

“παρὰ τοὶσ' ἀ“Πικῦισ. 

Αριςυφ αϑουσι 

οἱ “ποὺ σιῷι λέν ὄχλοι κϑμους δισῖ καηπὸ 

Τὸς διύκ ἐϑέλον ΠΡΌ οὐ γε 6 ολέῖθ᾿ ἐκ αἷςυτί» , 

ἑκκλησίσισιν ἦν ὁτ᾽ οὐκ ἐχρώμεθα 

Οὐδὲν τονδϑα πον λλὰ ἡ ἐνγαγύς Ρ “ον 

Τονηρὸν ὁπού μεθα νῦν δἰχχωμδρ ὧν, Ν 

Ο ἐδρ λαξων ἀργύριον, οὐσερυπηνεσν᾽ ες 

Ο οὖ λαρωὼν μαι  αροίστου φήσ' ̓ἀξίσε,, 

Τὸσ μιϑοφορξίν ζητοῦν τοις τῇ᾿ ᾿κκλησίᾳ 
Γυνυτώς αἱ Φροδὴ τίῳ ὥγεταυτοιγλλίγᾳσ: 

βοτὰ λον ̓ ἀφρ δῦ πίω ὠνόμια σοι γαιφίεμ τοιγ᾽ αὐ 

ἔσρασεισ εἰτοῦτ' δἰπρς, ΠΩ ̓κκλισύη 

Γν.Αλλ᾽ οὐκ αὐ ἰπτών Πρ. μὴ δὶ [ἐίφου νὖ νυν λέγη: 
Τὸσυ μμκαι λιν ὃν οὐ τοῦθ᾽ δ᾽ ̓ἐσιιοπτού μεϑάς, 

Εἰ ἰ μηγγύοιτ οἐπαολείν ἔφα σα ου τι πόλιν: 

ὅτε δὼγ ἐγουτὶ ἡλθομ στο: δ π δρ σύρων 

Οὐ τοῦτ᾽ αὐαι πεύσοις εὐθὺς αἰφροροὶς ᾧ χε πο. ὃ 

Ναῶσ δὲκαθελκάν τῳ πένοτι μδὼ δοκεῖ, 
Τοῖς 'σλ΄σίοισ ὃ καὺ πίω ργοι σ᾽, οὐ δΌΧ Εἰ. 

Κορινϑι οἱ ἀ χθειϑὲ κακέιμοι γίσοι 

Νῦν ἐσιχενεοὶ οισὺ μῦν χευεῦς γενοῦ: 
Αἰργέοσ' ἀ μειθὴς οἐλλ ἷς ρώμυμο ςσυφός- 

Σωτχηρία πωρίκυψεμ εἰ λλ᾽ ὁρίζε τοῦὰ 

Θρασύβου Ἅσσ' ουὐηὺ σ' οὐχὶ παι ραΐι αι λού μδ 96' " 

ΓνΩς ξυνεηὰδ αὐ ρ.Πρ. νὐνκαλώς ὑπ (γεσοις. Ὁ 

ἡμέ ὧῤ ἐσ ὠδῆμε τούτων αἥτπιοι 

Τ δα μοσία νὴ μιοϑαφοροῦμτισ χἡλιοτου 
ἱδασικοπελϑϑκαςοσ δ.) τὴτκερδαρεῖ 

Το ὃ χοὶν δὲ ὥσπερ οὐσιμεος κυλὶ [γδῳτοα.. 

Ην οὖν ἐμοὶ πείθει, συθήσειϑε τι. 

Ταῖς δὲ γυμαιξιφημὶχ ων τίωστολιν;. ἐὶ 

γαάι ἀκχρο δυδεαυνκσὰ Δ ἐν τοῖς οἰκίαν 

Ταύ' τοῦς δληρόποισ καὶ “τα μ᾽ αὐσιχχώμαθαιν ὦ 

εν 

Ἰαμίαισ. ἐφόροισ. Φύλαξ, Τ' Εὖ γ δ πνηδ γρλέγελεί ὦ ̓ χθί: 
δεοικνγρίαισ. 



ἕκικ λιυσιαζσσοᾳ 

ὡς δ᾽ ἀσὶν ἡμῶν πουσ Ῥληυσδεληίονες, 

Ἐτὼ ϑιέάξω "πρῶτα μϑρ 7} τύρια 
Βοΐπτουσι θερμιᾷίικαι τοηδνοὐρ λοῦ ον νόμον 

Α ̓παξασασο κὐλὶ μετα πεερωμδρ, αδ'᾿ 

ἴφισ αὐ οιῤται: δ᾽ ᾿ἀθέμνανωμ “πόλις. 

Εἰ “τοὺ τῦ Χυσῶς ὦ χιν, ὅκαν ἐσώζετο, 
Εἰ μήτο καιρὸν αὐλοιπ  φρπέζε το. 
Καϑάμϑναὶφ ρύσουσιν ὡσαιροπροτον . 
Ἐπὶ φικιφαλῆς φέρυσιν ὡσατρ ῶ προ τού. 

Ταϑεηκοφόρ ἄγουσιν ὠτποριὸ προγύοο 

Τὸς αὐ ρας ὩΣ Ογ σὶν ὦσσερ (Δ προτοῦ" 
ΜοιλθᾺ ὑσ' ἐλουσῖν ἐμ δον ὡς τυριαὶ προτοῦ! 

Α ὑ τοῖν “πο ροψωνζοιν ὡσαι ρκδὺ προνῦ 
Τὸν ὄνου ἡζωρον φιλϑο᾽ ὗς περ προτον:- 
Βενούμϑρο , λει ρουσίν, ὡς περ προτοῦ 

Ἰαύ τουσι μῦν ὦ ̓μάρῃυπσαρ αὐιῦρτες τέ ηόλιμ 

Μόπιρι λαλώ δι μη πυμθανώμεθα 

Τίντ αὐρα οἵρἐν μὐρλουσιν "ἀλλ ̓εὐσλῷ ποπῷ, 

Εὠ δ α ἄρχειν σκεψοί εδιρ οἰκο τὴ μόνο: 
Ως ποὺς τραγϑῶτας πριῇ “ον οὐσοιρ μητέρες 

Σωζάμ ἐπεθυμϑ οἰνὦτα σιτία 

Τίς φλιτοιούσηι μᾶζλον δὐπομψηεν. ΞᾺ 

Χρήμα τῶ πορίζην ἐπτορώταγομ γι. 

Αἰρχουσοίτ' οὐκ αὐδόβα “ποῦ ΤΉ 9 Εἰ, ποτῷ 
ἄν τοὺ ῥῥεὶσιν ὁβειποῦϊ ἂν ἐἰριτμϑμ αν ε 

Τὰ δ᾽ ἀλλ ἰαἶσω Ταῦτοωκ αὐ πετοϑῆιϑέμοι, 
Εὐδιαι μομοῦμ τὸς ηὸρ βίον “εξ .7ἴ- 

Γ «Εὐν' ω ὁ [λυκυτούτη πρκξαγὸρα νὰ δεξιῶν 

Πόθεν ὥτώλαιν« ταῦ τὶ ἔμαθες ἕω καλών: 

Πρ. Ἐν τοῦς φυτοῶς με τῶ μο"ρὸς ᾧκισίν συκμυὲ 

ἔπειτ ̓ ἐκϑοξἐμαϑον δρ Ὑπόρωμ. 

Γυ. Οὐκέπὸς ἐς ὠ ὁ μέχέϑα Λοινηνοὼ σοφή. 

Καί σεϑρ κ΄ ΤΉ δν δ ὁ γυγαόκες αὐγϑε 
τὸ ἘΠ ὁ 

Ι] 

ἢ ΝΥ [ 5 
ΒΑΤ] οὐσι. σλυνουσι. 

Ε; μα πικ αὐνὸν ἀ ὅλον, αὐτὶ ΤΣ 

ὀμὰ ἐπολυπταπμόνε κ 

καιγὰς ἔφερε πολιπείας: 

Φρύγουσν. λείπει δια {πῦί 

“ριδασι μοιχδασιν ἡοντῷ 

μηδὲν πρώ εν. 

Παροψω νοῦσιν. αὐτὶ “τὸ λα 
θρῥά ὄψῳ νοῦσιψ » 
φ 4 ὲ 

Ἐνζωρον. ἀκ ρατον: 

Μὰ περ'λαλῶβϑρ. φλνα - 

ρῶμϑν: 

Σκεψφοίμεμοι διὸν ἐξ ΞΡ ἑσποῦ 
“ μϑῥων λογεσοί μϑμοι. 

Περιφομιδύρίσιι ΕΔ. σινάγενν: 

Ἑ; μιντικ μὸν ἄλλο. αὐτιτο : 

ὀμὶ ὑπολυπρα πα ὄνει καὶ 

ἰμωινὰς ἐΦερι πολετυασ' 

Ὑὰδαλλα. μεποὶ δ ἐασώωςι 
κίον ὁ ὀπαῦσπα, δον ποῦ 

“τασυμβοελέδον ᾿ 

ἐν τσ φυχῦσοτύποσ στῶ δι 
᾿καρηρίσάρκεκρνμμ νος. 

Ε, πικγί (αὐτὶ “τοξντῇ ἐκκλ» 

σίᾳ ὡς ἀπκιίερυμμένωρ 

ἐκείνων τῶν με Εῶν ρον δώσ α 

μίνων ἐκ ἰμμρ ΤΠ «οϑι ἐπὶ 

 φξλφν ἔς ἢ τρ αἰκονῖα. 

(μελῖωϑαι κἥριλκᾳ μέλε: 

Αν πίθον. ἀπὸ τῶ πὰ ρόνΊοσ' 

χύνου. 



Αθίξοφαδους; 

Αἱροὐμει᾽ ἡν 7αῦθ ἃ ὲ ̓“αἰνοῦοκιοτεριοίσῃι 
Κίφαλός σϑ!- διμαγφγὸς οὐ“ Αἰτὸὶ οἸνκέφ αλόςσοι λοιδορῇ τοι προρφθαῥεῖ, ᾿ 

“τοσ᾽ ὑσεροιούλὸν λίπι δ σ΄ 

μοιϑέμισ' ἀλλὰ λοίδοροσ': Πῶς αὐ τίρ εἰσ’ πρὸσ οὐ ηὸν ἐν τῇ ̓κλησία 

ΠριΦησω πριραφρονεῖν αὐὸν; ἀ οἰ λλα σοῦ πότοὺ 

σρισὲ ΠΝ ΟΝΝΕΝ αἰλλανήμελα, λᾷν 
κ᾿ ρὕΡλια. «ἰδοσ' ὀξυβάφου Ρ ς Ἅλον 

ξίρλιον Γυικαν τοῦτ᾽ [σοισὶ ὑπ, "ἀλλὰ κα πὸ Ἐύβλια: , 

Κεραμάνν. ἀπὸ κοινον ἢ κὲ Κακὼς κερὰ μάύφρ. πίω δ “πόλι " δ κακαλῶσ: 

ραμϑύωιν. «ἀν τὴ Τοῦ καί γι Γυ τίσι ὃν νέοι Ἅ εἶδως δ ὁ Γλάμωνσε “λοιδιβῇο 

ἰζηνα ̓  ) δι ̓ς Ἢ Πρ' Τότω μὰῳ ὅτ ἐγκυνδο “πυγὴμ ὁρᾷν" 
οὐ ὁ κεφαλοἍ.κς ΕΥ̓ 

κεραμθίομ, νὼ σι κακῶς Γν Τίδ᾽ον ἣν ὑποιρόσωσίσω Πρ. προρκενσομμοι 

ποιᾶν τὸ κοιά Ατ οὐκοάπεηρος οὖσοι “ρῶν ἰξηνοκο" 

Νερκ λόδισ ὁρλάμωρεδέρων ΓνῈ κὄνομόμον ἀσινπτον ἤνσοι “τυβῦ τοῦ 

τὲ ἐριαλμλμῥυιθάσι γ᾽ νιῳ ρῇ ὁητεῖρα σειετρτί Πριῦβα ἴκωνι ὥ- 
αϑοι ῥσίας εὃ λημὼγ. ἐίω 

μολᾶτο δ ἧς συκοφαῤτὴν οὖσ᾽, μέσι δ ύδορτι ληφϑάσομαι: 

κοὴ ξένου κρὺ κλέπησ. Γυη μᾶς δέχ ἡ αἴφωε ἐῶμκελθσορδρ"» 
ἰωυνδς πηγήν. ποὸροιμιαι. Τρ. Ταῦ τὴρδρ ἡ μῖ μὲν τιθύμητοι καλῶς» 
ἐς κυνὸς πυ ὴὶν ὁραῦ "ἡ δι 

ὧν ἀλωιίωων. "λέγω ἡ ; φυξκεῖνο δυῦπεῷ ρον τήκει μϑῳ, ὅ͵ῳξοπῷ ,᾿ 

ἐπὶ Ἂ ὀφϑαλμιὥντο. ᾿ Ἰὰσ 2. Ἰρας αἀρεῖν μμμμομϑι ἰσοκϑῳ τότ» 

Ὑποι ρούσωσίσε. οὐ πυδάλλω Εἰδι γμενοὺ για» σά ἱρά το σά ἐ λη» 

παρα μπαίτι τας ἯΣ Χαλεητονηδηρἀα ὅμως δὲ χειροησανητίομ. 

“εἰ ρὰ σίω ὃ μωνυμι!αντῆς Ἔξω μι σάσσεν, “ὸν ὑτέρομ ρα χίονει: 
ι σωινουσίασ'. ἐὰν ΓΟ γῦν αὐαφέλλεϑ᾽ αϑωτοὶ χιτῶνι α 
Ἐξαγεκωνιῶ . πους τῷ ἡρθημνώς Υπολξιϑεοῶς τώλισοι τοὶ  Ἅσι Κωνικαῖς ς. 

“το “τοῖς "σὰ θν ρυκσ' “πο! 9 
ΝΟΣ ἡ ποτε κ᾿ οὐσώμο ἧσπερ τὸνα)οῆρα ϑειϑῦτ' εἰς ἐκκλησίαι 

σα ληζφιέσομοιι.. Αἴλλωσ. Μέλλ οἱ δα ζάν" ἡθύραζε καίσοτί 
Παρασθσω) ἵνα Ω χερῶν λῃ ἔσειτ ὀπεηδαν. Ταῦ το ποῖντ' ἐν καλῶς, 
εζλε κοὸ μὲ μέσιν ἄρας Με, Περιδιεῖϑε τοῦτ ππύγῳνες" ἰὠ κ᾽ αὐδέγε γενῶ ὅτι “ωὴ μι ἐκ ὅθ᾽ 

Εν 

πε δα Τούρυς ἐκοιβώσητι περιηρμοημεψοι 

Τὰν χέρα αἱρῶρ. ὑρα Καὶ ϑαιμάτι κι τοὺν δ] ἐϊα τοῦσε Ρ ἐκλέψατε 

ῥάτορισ δεριψό ρον. Επινα αλλεϑεικαὶ τῶ πτοῆς βκΤεθέρς 
Εἶωμι στύτταις, ἃ αλχρὶ Τα ὕ μῶν ᾿ ! 2 57 ῇ 

γυμνωθεισοιις. Επεράδομδμοι, βαόνζε ετ βδουσνις μελοῖ, 

ὙΥ᾽πηολξοϑε. ὑποδεσμιϑύσουτε . Πρειβυτι κόρ χηνγὸν πρό πον ΜΙ μύμϑραυ 

Τὸν δῆδα γροϊκων.Γυκδ λείαν ἡμνᾶν φό τ, 
Προΐω 

παν ον Ψ» ῳ Υ Υσ νΣ 



Ἑικκλησιάφχσου 

Προΐω μδμ αὐ. ΔΝ ἐτέρας οἱ οἰομαν ὁ 

ἐκ γρῶν ἐ ἐς τίω “πύκν ὑξν αὔτικρυσ' 

Γυναδικακς' “ἀλλὰ ασεν σιϑϑῶς εἰωϑ᾽ ἐκέ; 

Τοῖς μὴ πρὶ ροῦσιν ὀρθθίω; ἐς γίωσππύκνα, 

Ὑ πα ποτρέλαν ἐλουσ, μὴ δὲ πα αλονττ 

Χο. ρα προβαήνήν. ὥ ἡδρε Ἰμῖν ὕξην τοῦτο δ χεὺ 

Μεμνημόψας εἰ ἃ λέν ὡς μήπτοτ ἔὰ λίϑη 

Η μον κίνδιυνος ὙΝ οὐχὶ νεκρὸς! ἣν ἀλῶ μϑῳ 

ἐν δού κϑρ ων κα Τοὶ σκὸ τον πολ μημια Τῇ λι κυ" 

Χω ρὼ δ εἰσ' ἐκκ Λυσίαν ω δ νδρεσιὸ πεήλησ δ 

Ο ϑεσμιοβέτη: ὧσ αὖ μὴ πρῷ ὧν Τῷ κνέφους, 

Ηκν κεκδνισκέν οἱ ς βλέπω ὑπότρ! ἀγροὶ 

Σ τέργϑ σις ρϑϑῖκ Ἀμῳ (κ5" ἡ δωσειμ τ! ὠξολον 

Αγ ὠχίρατι μία" ἡ Δακίκυθε κοὸ δ ακη 

ρου κατεπείφν στυνηὸμ προσέχων ὀππῶς 

Μηδὲν πῶρευλο ρδϑῃς ὡμδιᾷσοι ποδιξαι. 

ὅπως δὲ σύμίολον λαβόν τῖς ἐπε τῶ σπλη- 

Σ οι καϑεδού μεθ οὖν αὐ λειροτονώμδρ. 

Αἰσαμϑ' ὁπος ̓αὐδέμτὰς ἡμετέρας φί λοις 

Καὐτοι λέγω, τ ΓἌου σὸν χεβνιῦνο μαζήν, 

ὅρα δύο ὅσῶς ὠϑήσομο τούςδε τοὺς δε ςτωσ' 

Ηἰκομτοσ ὗσοι τ "οὗ ἐδὼ ἡνικ ἐλθορτ ἊΔ4 

Λαρόν ὀβολὸν μόνον, καϑίω το λα λοὺμ Τίς. 

Νυνίδι ἐνο χλῆσ᾽ ἄταν ἀλλδχιμυρωμίδαν 

ὅτῆρχι 0 γι ἀδαςοοὐδεὶς, αλὲτόλμαι 

τα φληέλεω» δγοι είν εὐ ργύοι Ω φέρων, 

Α͂ λλῆκιν ἕκαευς ἐν ἀσνειδίῳφερω 

Γιέν ὦματ ̓ἄρην αὐγαὶ λύο κρομμιω 

Καβσ αὐ ἐλαικενιωὶ δὲ Ῥιωδολον- 

Ζητοῦσι λα βέϊν ὅτου ηρο( ἡ στ! κοιμὸνῶς 

“πῇ “πηλοφορϑμῆεσ' 

Β Α᾽ Τὶ πράγμα “70: Ἰπθπ υνὺφ ρύδο; “7.01. 

ἐπεὶ προφίω νῦν  χεὴλν σοῦ φ αὐνε τοῦ» 

Προΐωμϑν αὐτῶ. προνγυσως- 
μεθα, ἢ λοιπῶν γιυυ- 

κῶν. 

Ὑπαπβ ἔχειν. "δαϊσωφέχε. 

Ράἥαλω. τι “έν, ἀνὲν υϑὲ 

Ρὸν ἐλθόντες, οὐκ. ἑλαμβα 

μὸν Ὃ ἐκίιλι σιοισίκ ὃν. 

ἐν ϑούμεμαι. καπ δνόμεναι 

ἐς τηλιυκ υυ τὴν ἡλμαῦ. λάὰ 

"Ὰν Χὼ ρῶμϑι. ἽΣπιεὶ ὸ 

μέλοσ ὁόπεν εὐδὲν αὐντοῦ σ' 

ἀγξοίεικόν. 

Θεομοϑέτησ'. αὖχ᾽ τις ἀσ 

ϑήψισιν ἐδ ὄντον σὸν ἀρ σ 

ἐμὸν. καίτοιύκ, ω καλου 

ϑβων εὐνέα αὐῤχίντορικα 

λού των δ οὗ τωσ' ὅτι μὲ ξ νὸ 

ρλω τίω ἐπιμέλειαν "ἕλεν: 

ὅτι δὲ του νἐμουσ οὕμοι δὲ 

ὀρθοῦν κα τι γαιγὴν ἕκα " 

ς᾿ν, ἄρικον αἰράμησ ἐν Ὅσ᾽ 

μαϊὰ κΊη σι μσ' . προὶ 

δὲ μονοσυλλοΐξωσ. αὐτὶ “τῶ 
πρωΐ ἔτι ἱινέφουσ' ὄντισ. 

γαριμμα. δριμν. οἱ οὶ δι; 

κάζοντες ὀφόλυσι ὅριμθς 

ΩΣ 

Σ τέργν' οὐδὺ ῥϑμοσ' σκορὸ ́ 

δοισ. ὦ »»ῦτο ἀγεοικικόνι 

Μευσὶν ποι αλορδνι κσ΄. παρὰ 

ῥνυμὲν “πο ἐσ κσ’ μυδὲν, “τὸ 

γαὶ ἐφείγξ: " ἀλλὰ οἱ ει ὁπ 

“πεῖν πῶσ. σἐμβολορ δύτι 

δελῶ, φανερὸν ̓ δι: 

Οραδοσπωσ. μά α! "μας πὸ 

σιᾶντοις τῇ ἐκ λησίᾳ. 

Μυρωνὶ δμισι- » εἶδ, ἰμουν 

τὸν οὔγωσ ὃ ὁ φραίεσς 

ἕν άσι τδγῳ. πρὸς τὸ ἀρηάίον 

ἴϑος σεσημέ « 

Πυ ΛΟ Φορβντες: ὡσ χε ροτί 

χυμοὶ μι ϑωγί - 



Ο κοπρεάϊοσ. βέλωτωι ὦπτειν 
ἧς ὅτι ἡσπείγέμην ἀππραπυ- 

“ΤΉσον! . 

Ημι δὺ πολοΐ γον. Ψ γωμμκές 

[7] ἐμάώτιον . " αὐα βόλον ὃν 

γμωουήϊιῶψ. 

Πφσικάς, ἀδυσ' ὑποδέμουτος. 

Ὑφίλκομαι. αὐτὴ “τῶ “περι 

δεσμιϑύομι . ὑσποδὲ δὲ μοί. 

ἐν (καθαρῳ. οὖ ἐρηβμ κ.: 

Κ ρυβωώπιρ. εὑπομορισικῶσ. 

ἔς εῷ αἱ οὐδ. 

ἑεὼ δὲ κατοέκ4ἀμαν τορίλοι χι ζατι ὧν 
Τὰς ἐμβάδαε ζ λαβώμ πχ σε ὅχῳ: 

Καλθονμάπε ΠΣ κοτε δὲ “δὶ ἐκεῖνο ψυλαφῶμ, 

Οὐκ ἐλυμάμνν Μρόν, δδ'υδαχίὼ θύραν 

Ἐπεῖλι κρούων ̓  κοηῃρεσμοσ' "λαμβάνω 

Τατὴ πὸ φλγυναιχὸ κος ἡμιδυσλοΐ δον 

Καὶ τοςἐκ ἐνυτ στρ σικοὺσ ὑφίλκο Μοϑ"- 

ῳ 

Αλεὶν καθαρῷ του ποῦγισ' αὗ λέσοι; Ἰύχι., 
Η παν τουλούγιννκπὸσ ἐπὴν ἐμ καὶ λῷ. 

ον ̓ », ριμε μῦν χίοντοί οὐδιεὶσ ὄψετοι. 

Οἴμοι καικοδορμιων ὃ δ γέρωμι ὧν Ἰγϑμέῳ 
Γ υγαῦχ' ὅσοις εἰμ᾽ ἐ ξιοσ' πλητοὶσλαβᾶμ». 

Οὐ πέρτρθ᾽ ὑπὸς ὅδιν ὀξελίανθε: 

Δράσουσ' ὁμωσ' δυῶν ἥδ οἰητθτστε Τῇ Τίον.. 
Αἰμιτ εν ἃ δόρυ δ λύπυρος ὁ [εἰ]νιῶμ- 

Βλ'Νὴ ὸν δῦ οὐὐηὸς δῶτ᾽ «κεἰμοστ ΑἸν.ἐἰπσέμοι. 

Τί μῦγσοι γὸ συρΡ ὃν ὅξηι ὄγιπτου 
Κι νησίοισσου κα τῶ τῳτίλώκονΒ λ' Εθε 

Οὐκ. ἀλλὰ φλευμαμπεὸσ ὀῤεκήλυθα: 

Τὸκ ρϑκ ἀπο οἐμιτσιδῷ ἡ μῦρον ὃ ̓γδιῴωτου.. 

ὄρνται σὰν βατράχοισ Ὁ «ΑὐνΤὸ δ᾽ 1 ἱ ματηομσουτοῦ ̓φν.Β λιούκε »» Φ ράσοιῳ 
τιὠδυμεὶ ἴδ, δγονυσιακὺν 

0 ὁ κροϊμιοτός: ᾧ τουυϑά ὃ δὴ 
ΖΝ γρφαύτ' οὐλεύρον ἐν τιν φώμασιμ: 

λον ὧσ γιωαικ ιν. ἀμσαι Α΄ν- Εἰ γὺ δυτίμ γυναῖκ᾽ ἐκελιυσοίσοι φραΐσιιε, 

δόμιενοσ δ, πιριδιβλη " Βλ'Μαγὸνδῇ οὐνν ᾧδον ̓σαζτυγχάνφ: 
μἵνοσ. 

Νεώσερογ. καινὸν κοὰ ἀτο-- 

“πον Φανερῶσ. 

Α᾽ ζ ἐκ τερύπτηκε λαθοὐσοί με ἔναϑες 

ει ϑέρικα υὔτι εἴρῳ νεώτερον. 

ΑΥ ΝᾺ τὸν τεσειδῶ τῶν τοὶ Τοίνυν αὐτιερυς 

Ἑμοὶ πο πομθασοιρὴ 2) ξυφμὶς ἐῶ, 

Φρούδη σ᾽ ἀλονσσιθοιιμαύτον ὃ δὐγὼ φόρσι. 

Κοὐγοῦ τόπώλυ πεῖμ, ἀλλα τοτὲ μοί δοσ' 

Οὔκουν λαβών γ οὐ “τοὺς ἰδιωγοί μεν οὐσικ μοῦ: 

ΒΑ, Μαὺρμ Λονυσομ,οὐ δᾷ γρϑὲτασὶ ἐμοὶσ' 

Λακωνικοίς οἱ λλ᾽ σ᾿ ἔτυχι χιφε τιῶν, 



Ἐκκλησιοίζγσοι 
ἊΡ." Ϊ 4,9 1} ἢ 
Ε: τῶ κοϑόρνῳ τῶ ποδὶ ἐνθεὶς “εμλοῦ!. 

ἵνα μὲ ̓γχέσαεμὶ ἐσ τί σισύραιν.φαννΡν (ὦ. 
ν 

τίδὸτ αὖ ἐἰν,μῶμ ἐπριρον γυνὴ 
'Κίκλικεν αὐὐτέω Χ φίλω; Β λεπώμίωγ' ἐμίῳ 

ΑἰννοΟὐὔϊωουν “ποινοατ ὅθε ὃ ὅτι καμ εἰδέναι. 

Αλλὰσὺ μδρὶ ἰμορ ἰ αν “χὴν ̓ἀποπουτεῖσιἐμοὶ : 

δῶ ρα βαδίζαν ὕὲν ἐἰσ τὐἐκκλησίαν:. 
Ημαιρ λαϊδω ϑομιοέ Τῆομ ὅπερ ἥνμοι μδμον- 

Κάγων ἐπειδὰν ἀτοποωτήσωιψυνι! ὶ ϑέμου, 

Αχάστισ ἐγιλείσοισ' ἐλει το σί Τα» 

ΑμεΜῶμ! ἣν λρασύξουλουσ εἰπε “τοῖς λκικωνικοῖσ᾽ 

ΒαιΝ ὸρ Δόψυσον ψέλι Το 9 ὑμ ΜΡ σφῷδοῖρα: 

Ατὸὰρ τι δράσω κοὐ γ)δοὺ 9 τοῦ τόμε 

Μόμομ ηὐ λυτοῦν Κξ1ν͵ οἰλλ᾽ ὅταιν φατω, 

ὅποι βασν τούμοι ηὸ λοιπὸν ἡ κόπρος" 

Νὺν αδῤφβοῦτος βεβαλαΐωκε χίμθύραν, 

σις “πὖτ' ἐξ ̓αὐθρωτρο ἐἰγμαιϑούσίος 

Τὶς αὐ οὖν ἰκηρόν μοι μετέλθοι καλτήναι. 

Τίς κα ταπρώκτων δᾷν ὀςΠ3: τίω τι νην 

Α͂, ̓οἰδθέμιὠων" ἀλλ᾽ , ἴσως οἱ ρνηστοῦ; 

Αἰντήιϑένεν τὶς κα Λεστίτω ποίσῃ τέχων, 

Οὗτο: δεανὴρ β ἑνεκάτε σεγα γμοΐγων͵ 

Οἶδε Ὥπρωκοὺι βούλε τώ χιζιπιῶμ. 

ΟἹ ποτε εἰλείθυ α αήμε χσέρλ! δ σ᾽ 

Διαρ ρ ̓αγώ τω μὴ ) δεδαλὰρ ω μϑδομ 

ἵναμηβόωμαν σκωρδμι ἱφρκωμῳσνκὴ 

ΧριΟ γος τ “πο! ἐσιούτοπου χιζῴς:Β λιἐγω- 

βλούδητε 6717)ὲ μα ὧν δ᾽ ἀλν αὐ! ςιμα 

ΚΚωρόρνω. ̓κἀορμοσϑδισ ὑπ 

ἡϑμαΐϊοιαῤμόζ ον ἀ ὑμφοπῖ 
βοισ' πισ. Τιὼ σισύραιν. 

“ὁμαλλωλὸν βρῶμα. Φαινὴ 
δὲ "λαμπρὰ αϑα ρα: 

Γρωμίωἐμιω "Δ τίω ἐμίωὼ 
“γώμην ώ ὄινσιν. Ἶ ἱμονια. 

ξ ἱμονὰ καλθτωι “ὀροινίον 

Φ ᾧ ᾧ ἀρύοψτωι “τὸ ὕδωπεσ. 

ταΐνντοι δὲ λέρᾳ, ὡσ' αὐτοῦ 

ἈΡΚΕΣ ἃ ἀποππεῦϊομιῶτος οἱ 

χῇ ον Τος. Αχιάςπ τίς: Ξένι 
σρτῇ γιϑφι σπωρύχεὺ λ' 

μϑροσ “|| ρἰ μῶν ἄσπιος. 

Οὕτω ὃ μϑλάτων εν νόμοις 

ααίους ὄρνιοι. οὐ μένον δὲ 

ἀλλὰ " πιιρἀλίξιδν. “δι ον : 
ἀγρίου φερικράτει. πρὶν 

αὐακυκῆσοα τοὺσ' ἀππουσ' 

ὡρπεζετω. ἐπέχε ὴ τίῳ 
γασέρα ἡ ἀχράσ. Θρασὺ. 

διυλρῖ. "οὕς αὐτί λέγειν 

μέλλων τοῖς ἙΥν- 

γ'οι πρίσβεσι περὶ αττν 

σῶν ἐληλυθόσιρ, ὄντα. σῶὼρο 

δοϊοήσοις »ἀχφύδως προσε- 

ποιήσοῆο ξεβρωκἐναῖ ΄οΣ 
μὰ  δωύαοϑε λέγον. 

Ὗ λλῦταιν Φαγω. ἀπνιῶ δὲ 
ἐαφέω οὗ τῷ πίω γοιεές 

ῥα τενού μᾶνοσ' ἐς. “πὸ χ τὸ 

-ῦν χρήσει ἡ ἔνδον κόπρο ς. 

Βεβαλαψωκορ. ἐκ λθσὼ σῖν. 

ἐάλαμος δὲ τὴ Ὁ ἀσ κὸν μὸ- 

γλὸν σιδήριον ὁκαλοῦμάρ 

μάγγανον τοῦτοι δέίρυτωι 

δυο αὔγοις. Αἰ ανϊων. ὁ ἐή 
τῶρ ὑπαιρείμωσ. οὐ ἰχγρὺσ' ὁ ἀμύμων. δ. ὁ αὐτιϑένις δὲ ἰαζὀσϑελυδρώδισ. 

Εἰλείνυμ ἐ ἐπεὶ αὐ ὡδν γριδρα ἐπηίκαλῆμται τίω ὀλάδυαν κοὺ ΩΣ οὗ εκ» ρϑρϑρος ἐπικαλῶτωι 
“αὐτίν. Σκωραμισ' ἀμὶς μδδ ὃ φοὐροῦσι. σκω ραμισδὲὲ ἐν ᾧ α΄ πουπαηρῦσιν. Οὐἷἷηρς τί σριῶις. αὖηρ 
τί: ἐπωνιὺν ἀν τῆς ἐκκλησίασ' χεύμν μὸν 



Ηἰμίλτοσ. ἰμα ποὶ οὶ τἀ, Χρτὸφιὶ γυναικῦσ' δᾷιμαύαι Ῥιβώμιομ: ᾿ 

γεραὶ ἐσίβοων ἐσ' ἐκκλισι Βλ'ἐντῃ!σκότῳγρῷ τοῦσίτυ λοι ἐνδυγλαβών. Ἶ 
ον τοὺσ' ἀϑηνκίους μένοι Ὁ 

τωλδόῳ δρινίῳ: μίλτος δὲ 

γχεώματοσ ὅδοσ ἐρυθροῦ ἃ ΒΔΛῊ δυνλέλυτρη Ὑδ' Χριμὴ ὧν 4 δ᾽ ὄρθριον υϑὲ οὖν. 

ὅμηρορι νῆες μελτο κζϑνοι.. 

προσέρ ῥινὸν δὲπροσΐρ- 

Δομ' ἐύλακον! ἣ δ ἀρτοϑαϊκίω 

σημύειν οὶ οὗ πλούτῳ 

ζιτεπέον. εἰρζνομαλ φυσι 

ἐπεὶ κενὸσ  φοίι. 

Σκυγίομοι ἐ ἐσπει δὲ οἱ στιν) 

Ἴσμοι ἐν σκιᾷ καϑεδόμεροι 

ἐργίζονται, ἀμὸν ἔφ»: 

Τὶ δϑσπερον “ὃ ἀλεκήν 

τῶν ΠΡΡῈν κοτε β 

Αἰ πμιοξόνμε: ἡγὰ “τῶ ὁ τῇ εὖ 

φύλου μυρμιδόψων. . αὐτὶ 

Λολῶποι! "μωξὸνν μιν “το πε, 

νηί ὅτος ἣν φῶντω μαδο. 

τὰ “μιὰ Ν δ οἰ χυτοι! - αὐπὶ “τὸ 

ἐἰπύλωλοις. Ἐρὲ υ ρᾷ- 

“τὸ δρϑ ρουϑηλογότι- 

Ἴτις ,Τρνυτανεσι. Υ̓ δέκατον 

μέροσ ἥσ βουλήσ ἢ Φ' 
Ἢ ᾿αϑόβρεν εἰ μι ἃς φυλῆς 

οἱ ἡ δγονι.οὗγτεσ' ηηδενίου ΞΘ 

ὑπὸ τῆσ' βουλῖσ' κὐὰμς, ἐπ 

᾿πομινά. ε πρντοίνδνον δὲ ἐκ. 

διαιϑοχῷσ' ἀλλνλοὺς “δέκα 

φυλαὶ, κλήρῳ “λαλοῦσι. 

Ραρόρπυσεν. ὡσ' ἐπὶ ὄφεων 

᾿θπῳ. ἐπειδατυφλὸσ ἰώ. 

Ονπῶ«απἰνὺ γρ4οιμύτα χοῦ 

ὀηηύς. «πιρύμαλλομ δὲ θδυσ' 

ξοτανης δι μιντούτῆρ; Ἴσως 

δ αὕτη πιιρὰ λώκωσιν ὁὅ 

θέσι ετωι. ἐθασι δὲ οἱἸασ΄ 
᾿Ὶ ᾽ Υ̓ » 3»γ 

Ὅοι κοὺ εἴωσσα Ὅὶ δοσ᾽ υηπτοῖσ 
, Ν, ͵ ᾽ 

Δαζονεῖοις ποὺς βου τονοις ὄνὸ 
“ τ ΙΪ 5» 

ἀκα ϑε τυ αν ενκῖκιν δὲν 
νὰ 

κοὶ ΣΠΡΡΑΤΕΝ ἡν μᾶντοι 

Β λ᾽Τοιωβόλομ δατῖ (λαβερχ ρει ζω ὦφι λον 

Β λίΤοδ οὐ Τῆον ἡ, Χρνπλέσευς αὐ ρώππωνδλλοσ᾽ 

Αοιφοφάνουξ: 
" 

- 

Αἰτοὶ ρ“αὐθεν ὕκν ἐστμιχ ρίξε ἐκκλησίαν. ἘΝῚ 

Καὶ δῷ το πολὺ ἡμὶ 'λτος ὦ (Ὁ φίλτοιηε 

Γέλωμ ποιρέσαν ἣν “ροσὸ ρ ̓αμμ ον. κύκλῳ: 

Αλνύσερον νῦν ὀλθον εὐντοῦομνσίμο πρν Η 
Μᾷ τὸν ̓οὐδέν᾽ σέλον ἡ γγϑύ ὁ νν 

δος οὐδὲ ππώπποτ' ἦλθεν οὐθ ῥόως ἐς τιὼ-πνύκοι» 

Καὶ δόμου πέρ: τὶς σίκυπυτόμονδιεάζομδρ 
Ο )ρῶν τί; αὐτούς οὐ ὃ» εἰᾺ ̓ὐσῤφυῶν 

ὡς λδικοπσλιϑὲς ἢ ἦν ἰδιέμ καὶ ̓κκλησία: 

ὥςτ' οὐχ. ἔλαθον οὔτ᾽ αὐγὰς ὃ ὅτ ἄλλο συχνόι: 

ΒλιΟὐ δίχρ αὐ ἐῳ ̓λάβοι μινῦν ἐ λθών; ἘΧρυπτῦθεν: 
Οὐ δοϊ μὰ δύᾳ “τότ᾽ βλθεσ' ὁπσεηὸ δαύτερον 

Αλεκθυῶν ἐφθεγγετοβ λιοϊ μιονδιείλρυος» 

Αὐυτίλο χα ποίμω ξόνμε τξι δόλου. 
Τὸν ζῶν. τουμλλονιπιἐμιὰ δε διούχετροι. 
Ατάρ, τί "ὸ πρᾶγμ᾽ ἣν δ! τοσοῦτον χεῦμα ̓δλλου 

Οὐτωρδνώρᾳ ξυνελέϊεΧρισίδι ἀλλογ' Σ 
ἕηξε “ποὶς πρυτάνεσι “πἰὶ σωπτηθίατ, 
Γ νώμας καθ Εἰνοι (δὶ πόλεωφικάτ “δέον 

Π ρώγενεοκλείδαν οἵ λαμων "πὸ ὑράραυσω: ε 
Κα πειθ' δ δῆμος αὐαβοῖ “σύσον συκ εἰσ. 

Οὐλφαγρλμᾷν πυνγρι ὁ δομηγορέϊε. πον Χ 
Κα] αῦτοι Φέρι ὶ συτηθίαις προκ μδμύᾳ » Δ 8 

ὡς ουϑηὸς αὐ βλυφαρί διὰ ἄκ ἐσωσοι Ὁ 
ὁ λ'᾿ αὐαξοήσρισ' καὶ ἡ περιδλεψαςέφε. , 

Τί δε μεχεῆν οἵρᾶν.Β λεσηεοροδὶ ὀμϑιψανῥπῷ,, 

Τιθύμια )λον ἐμρα λόρτος σῶ λακωμικοῦ 

Σ ὐγῳ' πὸ φλεῖφ φν τὸ Ολίφαρα φλεασέ ρασ' 
δα βόηγος οι ὁ λαϊκωνικῦσ' τρυμαιλλού. Ηλιοσ 



ἑκιλιεσιεάζουσοιε 

Ἐ29) αὐ αὐ ἄτον ον εἰδῶν ἐἸύγγανον 

ΧρΙΜευ τούτου τον Ναϊωμὸ ΟΣ, υὐτάζζοσ' 

Παρῖλθε γυμνὸ ὡς ἐδόχκ 4 τοῖσ' πλείοσιν 

Αὐγσγε λϑμβγὺ φασίοεν ἱ ἑμαήηον ἐκ ιν, 

Κιαπερλεξε δὴ μοτικωτοίσους λόγους» 
σρώτι ̓ διῤμεδεο μδ δγσῶ τηθία 
Τοτρ αρυτήρου κα ηὸν, ΔΝ ὅμως ἐρῶ, 

ὧσ “τίῷ τρλιν υρὸ τοῦ; ηρλίτασ σύσετο 
Ην ΣΝ τρέχουσι τοῖς δεομδροις οἱ οἱ κνεφῇς 

Χλαύμασ ἐπειδὰν πρῶ" τὸν ἥλιος Ῥάτου, Ηλιοσ Ῥάαι, ἐς χε μεριρὴν 
ῃ λιυρέ χης "μμῶγιοὐδέν αὐ λοῖβοι “αυτί: δηλονότι ΤρΟΊΤΗΡ. 

ὅσοις δὲ κλίμ μῆς) μὴ ἡ δὲρῶμι στοῦ 

ἷ [ψίαν καιθιυδάσοντοισιξητονεμ μι μϑῳ οὐ, 

ἕς ῥξὔκυ λον ψῶνα ἫΜ δαπτοκλίή "5 ΤῊ θύρᾳ ᾿ 

Χφμῶνοσ ὄντος, εἰς σισύραισ ὀφήλέτω: 
Β.ΟΝὴ ὧν δηύμυ σομ ΤΩ ἰδία θναγε 

Π ῥϑσίθηκεν ἰδασαῤτεχιι ρρηβιησεμαὴ 

Τὸσ λφι τω μοιβὲς οἱ δ ἀπόροις Τάς οὶ ἰνικασ' 

Ἐν Μ 

δά σνϑν "τι ἐβέ χινπσασινὶκ λαῴφνμιακ ρὰ Κλεΐων μακ εαἷ: τεῦ τολύγει 
ἴλωτος χίθμ. 

Ἵ ΠῚ "οὐ τι σὐλοιυσαιν ναυσϑκύσους το τϑόν δ ρωε ὮΝ ἡ μὴ ὑπιάλν 

ΧριΜετὰ τοῦ γὴ γυν  δδηρισσὴς νεανἴασ ΨΑ μορβὸσ ΣΑΊΟΝΝ 

Λικόρτισ αὐκς σή δασευ ὅμοιος μικί κοῦ νης: ὁ δὲ, ὃ ὅτι οἀλῷ ε τα - 
’ 

Δεμηλϑ έσωμ κασέχει ρυσελέγρ γένξανμης γαυσηον δου σ' Τε 
αὐπελ. ἢ 

Ωσ 4) ποι ρα δοῦνοι! “τοῖν γωναξ, τίω πέλιν Δ ΥΡΕΑΡ 

Ἐ᾿ Ἰ τθορυφησοιν κανεκρα)ϑι ὡς Κ᾽ λείοι 

Τὸ σικυγοτομικὸμ "σληθοσ᾽οἱ δὰ κε ἥἶδά ἀγρῶν 
Αὖ εβο ῥρόρυξ ον .«Β λέμδν γῇ εἰ νὸν μ" ἡ δῇ δξ. Αἷκ βορξορυβαν αὐέκβα αν. 

ΧρΟΑ λλ᾽ ὁσοῖν ἡ Πουσιὸ δὲ "κα ῶχι τη βοΐ ὌΝ Νοιῦ υβδχνὶ ΧΑ δι. 

Ταὰσ αϑρ γυναίικασ' πὴλλ ᾿ἀταθυὶ λέηῳ βεσεδε, μέινεισ' ἐσ’ αἴορασ' δνει-- 
ΠυΛΛ ΤΥ τὶ ἔνε Χριηρῶγν ϑρσίφυ σκϑναϑεῖσαι. 
Εἶ Μ"οω δε ρηον"Β λίιᾳρὼ σί Χρέ μυπωτουτερν υ 

Κάπειτα λέ “ν.Β λοὶ μὲ μονον.Χ ρικοὺ νὴ δὴ κ 

Καὶ συκοῷ αὐ τί: Β λέἐμὲ μόν» ν»Χριὼ νὴ δέκ᾽ 



Α͂ οιςοφαΐους. 

Τωρΐῇδ κἡ “σλλθοσ.Β λέ: γὴφ δὲ γῦτ ̓ἀλλῶν γί 7: 

ΧρΓυναῖκα δίζφη πράϊωις εἶναὶ νουβα σηκὸν ̓ ᾿ 

Νουβαπεόν», μοῦ πεσλκβω» Καὶ λβυμοισοησοι ὀνοκοὐτ' αἀπὸρ᾽ ̓ "Τ ἐἔφη 
Αϑϑον. ἕκθες μοφόροιμ ἑκάροτ ̓αὐπὲς ἐκφεράρ:, 

Σε δὲ κἀμίδον λϑίον τε τοῦτο ρῶν «εἰ. 

ΒλιΚαὶ μὸν ἐρμὴμ Ῥύσοτ σγκ ἐψόύσα πο πο 

Συμθαλλεν. μεταδιδὗνμι Χ ΡῈ τευτῷ συμιβαλλήν ,πρὸροἰλλήλασ' ἴφι» Τ' 

κὴ χεοῖ. ἱμάτια: 'χευσί οἰ ἐργϑειονικπῴμιαιτά:, 
Μόμας μόναις οὐ ὑ μαρτύρων γ γέγαντίον ΔΎΗ 
Καϊαῦτ ἀποφέρην πῖρ τα κοὐκ ἀπηρερῶρ β 
Ἡμῶν δὲ τοὺσ' γρλλὲὲ ἰφασικυτοῦπο ραν, ΐ 

ΒλιΝὰ ηὸν τοσελσδῶ μοι ῥ]ύροον τὴ αν τον ᾿ 

Χρ. Οὐσυκοφαν7ῶ με δεώκαμι7 5 ηὖν ΡΝ ; 

Δήμον ἐς οἱ “τοῦ λυφμιαλλεϊρλλοῖτε κἀπώδς 

ἔτεράτι "πλεῖσοε ταὶ γννοώκας δ)λο γ᾽ 
Βλιτίδοτ ̓ ἐδυξῳνχΧ οἱ ξὸ ὑδτρύπεινσι τὴμ πόλιν: 

Ταιύὐτποιι ἐσένα ρον Ἣ μόρον ΦΊΩ πόλφς ᾿ 

Φήμίγψ. ὡς φιλουτων αὐτῶν οὐ “τῷ γεγεμῖϑν. Βλίν δέρκ): Χρέ. φέμ ἐγὼ» 
πὸ μὲαινδ μϑρα κιεθινοηρ ἐῶν. Βλ. ̓ Αταν τοιτ᾽ αὐ τοῦς ἐβηπρορτύταγ κὖμα, . 

Α ποϊσὲμ ἀξοῖὶς ἔμελῳ: ̓Χρέοὐτωγαστς εχ 

Β,"Οὐδιεὶσ' δυκαςήρμομ εἴ ἐρ ἐμ "«Ξ'λῺὴ τυμῆς 

᾿Χριούδέτι σὺϑρίψης οὗδ' ὑρειοιὶλς ἡ τυψήν 

Βλούϑ σένην ὃν δρθρομ ἔτσι πράγμι οἐραμοι 

ΧριΜαφ' εἰλλρὸ τοῶσ' γυναιξὶ ἡ 7αυτ' ἤδῳ με λᾷ. 
Ὑ ὅσιν ἡλίκοισι. τοῖσ' γίρουσι. Σὺ δαςεμακΤὰ περ δμον ὁ ὀΐκοι μδῳ εἰσ. 

Λόγς σἰτειί, δι ὝΨΟΣ λΕκώνο δι4νὸν ηο7 σὲν ἐλίκοισεμῷν. ' 

ὃ ποσεισὼν Δὲ ἀθηνᾶ. εἔφι; Μὴ πὸρ σἰλοί δούσσιᾳ Φλιπόλεωσ τὰ ταρ ἐυΐ δίσ᾽, ' 

Ἀονόκεσαιψ περὶ τῆς ἀ 7.2. Ἐπ; ̓ αὐαγκαίζωσι πρὸς οἰ [αν Χρί σϑφρᾶμν. νὴ Χ 
κῦσ', γυκῆσοω πω ἀϑεναῖ. Βλκινέν ἑαυ τίσι Χ ἐὰν δὲ μὴ δωγώμεθϑα, 
κοῦ Φασὶν “7 μερτο, τὸν Ρ Μ δ κι 
σειδϊϑναυλυποϑέμτα, κατὸ ΧρΙΤΟ “πρὸς ρί [1] δαγότογμ. Χρία ἐὰ ΓΥΡ "ἐλᾷ, 

ρᾷοϑου τῇ, αύλοι οὐ λ΄ Ττο βιω οἶδέ. ατα χ παρε ̓αἰδρα δρᾶν 
γον αὐτὸν ὅτι ἡδύοντο τοὺς Λὸ “σ τέρι το ἡ ἢ τρρὼ τόρων 
ἀϑιγαίουσ' ἀθ ὁ μας δου 

Αδϑεαϑρω χὶ κὴ ἐπαυτυγχαίνειν. σ᾽ αὖ αὐόητο μὲ μώρα βυλδισαμεθα, 

Αχαρ 



ἕκκ λίπε 

Αἰ παντ ἐπὶὺ βέλτιον ὅμε ξυμφέρφν 

Καὶ ἔν μῷε ῥοι 1 ὦ τότριο παλλαὶσ ν θεοῖ- 

Αλιῶμι σύδὶ ὑγήαν υ.Β λ'Ὰ σύγ ̓ὠχοέμυσ: 

Χο. ἔ μβα χὺρ4. ἔαραχώρο. ἡξέρλοτων δ δχορὺς ἐξ 

Α ς ἔς» Ῥαὐορῶμ χεςμὲν δε χῆσ' ἐπακολυῶ» ο΄ ἀν τῆς ὑκκλισίασι “ : 

Σ Ξε φόσκύπει" 
ων λας σὼν τίῳ οἶσφδος λῶν γρλλοὶ δου σανϑρίοι 
Μύουτισ ἐκ Ῥὐσιϑενὼν͵ γὸ δή μα καταφυλάξι " 

αλὶ ὡς μιαλισοι ω τυσσοδοῖν ἐπικ7υ τῶν οἰδεζε- 

Ημῖν δοῦν νίωυ φέροι, 

Πασοιεσὶ ὐρά γιταβορ εἰσι πράτ ἡ ἡιάλειλέ!: 

Πρὸσ ταῦ τοὶ συσέλλουσερυυ πίω. 

Καὶ σηξισικοῦρυ μᾶρ κἀάκθσει)τωτικδεξιᾶσ, 

Μηξυμφορὸὰ γηΜησυτοῦν τὸπράγμα" Ὁ 

Α λλέγκονῶ μδμυτδυ Ὅπου} ἐὺς ἐσαδ ἤ διο 
Οϑεν τρ εἰς ἐπε λησίαν ὁρμώμεϑῆνικ' ἐμϑρ 

Τὰν δὲ οἰκί ανίξειϑὃ ῥα ὁϑινΠῈρ ὕξρα τὴ εἰσ' 

ἐϑὴ τὸπρ. ἀγμδροῦσῦ ̓νῦνζοιξε τίει λι τρασ. 
Πεαϊαὸν ῥα ἂς μὴρ ραδιύμνἐ ἐρέ “στὸν ὦ μϑιν ὅσοις, 

Ρωτώναν ἐξερταμδμ ατιμὴ καΐτγις ὁ « οὐ μιάσ, 

Χεμῶν! σῶως κατεήΐν, "ἀλλ ξία δ ρεσὴ σικ ᾶσ' 

Ελϑό ὑσοιπρὸς ηὰ 7ειχὶ χορ πρεραβλεηρύσοι ϑωτίρῳ Παραξλέπου σα ἀπιν ἰϑου οὶ 

Ραλιρ με τοῦ σκύναζε συυυστὴν αἴϑής ὑπερ ἦϑα. δ ἐὐξαυατα ἑσέρῳ ὀφιαλ 

Καλμῆβρα δι ἐετάνδεριδὰ τῆνεραταγνήμων στολήν, 

Χω ρούσοιν δ ἐκκλησία ὁρῶ "αϑᾷ ἀίιγου 

Α͂ τπεσοι (αὶ σφι σοίκον ν πρὸς τοῖν γνο99: » ἀχύσοι. Σαϊκον. “ὃν πωγωναλέγει. 

Χ᾽ αὖ τοῦ δ ἡεοῦσι “σιώλα ηὸ βῥιουβυπα λϑυσῦῦ!- 

Πρ: "Ταυτὴ μδρὴ μῖν γι οῦκες ὐπυχὼσ, 

Τὰπρ Κεμαππκβέξηκεν, αἱ βουλίνσοι ἐϑ- 

Αλ΄ωε τα χισυζ πρίν “ν αὐῶν λεῖν 

ῥ', ἡ] εἴτε λλαϊνας ἐμδεὶς ἐκτρόδῶ μ ἴτω. 



Α͂ οιςοφαδους. 

Σιων  οὖσ'. τὰσ' τινα" Χαλα σείει δε ἡνίας λακωνικὰφΦἔὋἘὁἘὈὁἘὌἜοὁδὃὦἅὺὕΔῴ 

ὅπ ΝΗ δεημούσοις πρὶ ὑπο Βακταθία ἀφειϑε. κρὰ μδμτοι σὺ μδρὸ ὯΙ ἢ 
δοββ οι τον 

Ταῦ τος καϊου βεπη δεβούλομιο 
Παρερπυύσοι σι. ἡρίμα ιν ἘΪσῳ ποιρεριπύσοισει πρὶν τὸν αὔοῖραι με οὗ. 3 ΑᾺΗ͂Ν 

ἐπρτς ᾿δῶν,καταθεῶν θοιμιαί γα αὐνον “ποέλιν, 

ὅϑεν ̓ σπερίλαβον τάϑλα 8 ̓ἀξινέγκα λρ-.᾿ 

Χο δὰ ποέμμα περέπα, σὺν τ ρτὴ ποίμ᾽ δ δοί σι. 

ὅτησοι σῶσε, ἐνμφοβ “μ᾽ ᾿ βύξοι ὀρθλὐπακόύ : 
Οὐδομιᾷ φ ῥδανοτέρασονξο, μείξας οἰδοιιωοωκ οὖ 

ΠριΠῥιμείνα τινι ϊν α τὶ αὐχὴν ρτεκεχειροῦν Δ! 
Ξυμρῦ Λοισίν ρὲ πσρέσοις μἥυχκησοβευ) δὐεῶμοι 

Ἐμτρϑορυδῳ φιγἸσδάνοῖσ, αὐλιοφότα)γερρόνιϑε: 

Αὐτητέθεν ὑκφρηραξαγόι βα' ΤΠ ουτίδὶ ὡμίλε. ὁ 

Σ οὐ Ῥῦθ᾽ Α ν"ῦντὶ Μοὶ τοῦτον, Π ὼ ως ΠΡῸΣ 

Οὐφι περί ῶ μοιλρ γεφήσεισ: "Αν: ἐκ ! [σωδοῦ 

ἑνός! Π Ρ' ἡ μίωβα σοῖν ἰσριτου Τὶ γέδοι᾽ 

ἕξεσι: Α νπῶσ. Πρ: εἰφικεφαλίσδζωμῳ, [δ 
ΑὐΤίσν λίριν τοι γυμὴιξμωμύ "ΡΥ: 

" ρΟὐδὰταά λοαμρς ΘΣ ΘΑ “τῶς ὅν ὀρϑόιον 

 , λυ σιανητῇϑ᾽οι μού τον λδ Οὔ σαμοι. 

δρΓυνὴ μέγισ μύκ τωρ ἑτοίραμοὺ ΦΙ λη 

Μ ἰετοσέμιψα τὠδινουσει" αὶ μκώπουκ ἣν ἐμοὶ 

ᾧ ροΐσοίσειμ ἱέναι Π ριΦλλεροῦς δὲ οὐφ ῥον Τήσοιᾳ 
Οὐτωσὲ «0 ὑδσῃς ω δ᾽ μερ; νεεἰ σοῦσοιν γέμον. 

αλλ ἐφ ὑνταΐθαῖτι κακόν"  Π ρεμοὶ τώϑεω. 

Αλλ ως πὸρ ὅλον φλομίω ἐδῶ το δὲ 

Ηπιρ, Μεθ κίμ ἐὀῥιάναι πὶ ση τῶν! β. 

Αν.Εἰ τοῦ τὸσαυγῆεὶ μοΐτιον εἰχρημσὶ ἔχεν, 

Αλλ᾽ ἐμ ̓οἱγρδιύ σοισ᾽ ̓δὐλαβοῦσοι Τούγκυκλον, 

ὥχμυ καταλι πούσῶς πέρεὶ ἱπροκείμϑρορ. 

Σ πεφαυόσοισα, ἀόϑεισι ἃ ἃ [ον ὀνοὺ σεφανωσοισ᾽ οὐδ ἐπὴϑ σοι λήκυθον. 
“ἃ, ΄᾿ -“ “ὉὋδ 

ἣν γε ρὼν “Τὺ Τὸ “ΠΟΙΕΙ͂. , 

Γ ρομκείμενομ. νεκρόν . 

ψύχοσ 



Ἑκικλησιοζυσορ, 

Γρ- Ὑὐχς 9 ἀδέγρ ὃ λεπτηὶ κρἐαθενήσι 

ἔπει ἵνα λεαήνοιμι οὔτ ̓ῤμπερῷ μίων 

Σεδ' ὀναϊλέορ κα τοι εἰκᾶννον κοὰ «ρωμασὶ 

Κατήλιπρμώϊ νερ: ̓ἄνναὐ δὲ δέλακωρνι καὶ 
εἰ λον μεποισοῦ κοὐ καπή δακΤηρίκ 

Πρ: ἶνα ϑοιμ οἴ χιο σσριε μι! μεθ τε δασοί μὴν 

Μεμουμδῳ "σε κοὐ κῖυ τοῦσει τοῖν ππτθσὺεν- 

Καὶ τοὺς λι ἴγους ποέγσοι τήβακτηθίᾳ: 

Ανγιοἱϑῆν οἰπὸλω λεκύω. πυρῶν ἐκτία; 

ο᾽ χιώϊω ὀξίκκλησίας εἰληφεμα, 

Ρρ. Μὴφρουτισμοιὰρ Ρ ω ἐν ἔτας “παό δον. 

Η ̓κκλησία.Π ριμὰδν οἱᾺ ἰφίω ἐγ ὼ λόμον 

Ατῶρ γεν τοῦ ,Αγυαὶ μαδυ σα ̓ δᾳ δϑούμιε 
Φ ῥαΐστιν τοίσοι γϑὲς; ἀρτγ' σύνες μιμμνήσες ὁμου 

Ανοοὐδί ρα τοί ὲ δόξαντ' οἰ ϑα" ριμα δ ἔγω μδρ ὅ. 
Αἰν Κ ἄϑισυ τοίνυν σι σιας μασῳ μδρη, 

ὑμῖ ̓ δέφασι πακραδυδύϑον τίω πόλιν 
Πρ. Τὶ Μᾶν͵ ὑφοαίμήν. Αἰνν)αοασὲ ̓ἀλλάρλεν. Πρ "»χιῦ 

Αν.Α ἰσαξα παρ τωμ το καποὶτῤλιν πραῇμαΐτων 

Πρ: 'Ν) τὠδ ἀφ ροστέω͵ μαικαυρίαι γον ππύλισ 

Ἐσύ Τὸ λοιπόν. Ανηκοτοῦτί; :Πρ- πολλῶρ οὕνεκα 

Οὐ γὴν ἔτιτοῖς τολμῶσιν ο(ὐ τύ αἴδοχρος ρα 

ἔσοκ ὁ λοιπτὸνοοὐδο μι ὃ μαρ]υ ρέϊν- 

Οὐ συ κοφαρ7ἐν.Β λιμησὰ μῶς τρθὴ δε θεώμ 

Τα Τὴ πτοιϑσηφν μὴ δὰ φίλψομ ου τὸν δον. 

ἂν ἢ δεοιμόρμ! αὐεϊρῶμ. τίγυναὺκ ̓ἰαλεΐ εν 
ΠΡΟΜ ὡλω ποδωτῆσσιι μὴ Φθο ὧν ἘἸ ς- πλησίον» 

Μὴ ἡγυμμδν ὄναρ μὴ “σέυντο μηϑάν κ. 

Μηλοιδορεῖαϑφι μέ γε χυραξόμϑροι φε ἰρᾷν. 

Αἰν- Νεγὸρ -ποσενοϊῶ, μιεηρίλοιτ' εἰμ ψθύσω του 

ΠριΑ λλ᾿ ἀποφαν ὦ τοῦθ᾽ ὥς τ' ᾿ἐμοιγεμωρτωυ ρξ ρῶν. 

Λ εὐρήνοιμει- δ μειένοιμει. 

Μλδβφίλιμουὴ “ἂν Εἴον διοι 

Κοῦστο μὰ τοι ΣᾺ ἄλλωρ γυ 
ΩΣ 

᾿“Μινεχυραζόμϑρεν. Ἰϑοσ ὃ 

ἰῷ, γος  διιαζομέμοις ὁ ἐν 

᾿ ιραφέρεν, (ὦ διδόναι πίω 

ἑαυτῶν οὐσίαν. 

Σ τὶ 



Αοιςοφαναυς». 

Καὶ “τοι “τομ οὐ ηὸμ (δὲν αὐπεηπτεῖν ἐ ἐμοίο 

ΧοιΝυνδᾷ λᾷσωπευαναλῷ ρἰναιχρὰ. 

Φίλοσυζον ἐγείρήν φροντιλ ̓ὰύσα μϑμίω ; 

Τοσι φι λοιεσίν οι ̓ μιύνᾷν ἘΣ λ ἐχεῦτυ χιρισὶν. : 

ἔρυτο γλωῆησι ὑδμοια, πολίπίω. Ὧ 

Δύμομ ἐπε γλαὶ οὕσσ,μυθι σσὲν ΜΝ Ἴ7υχὶ λίσ σοί οὔ» Ἢ 

Δηλοῦμ ὀτιαθρδυνατανκουφόσι 

Δϑτοῦ πέρτι συφουτινός ὀῥευρήμα τος ᾿ ἡ πόλις ἡμῶβ 
Α᾽λλα σέραννε μόγομ μάτῃ δεοροομδρ αι με" ͵ 

Ταρυϑικ τῶ πρότερον 

Μισονσὶ Ὑδδιν τὰ πωιλου ἀππολλοίκι θεῶν Τοῦ. 
͵ ! Α᾽λὰλ ̓ οὐμελλήν ἀλλὰ εαϑφιλδα᾽ χεῖν τοίξς δγαινοίραιν 

ΣΘΑΙ ΕΚ ΑΝ. νος οὐ "χύν χαρὶτ μεπίχει αλεῖσον ἀρ ῬἸσιθεαῖ. αὐμαλον ἡ ἐμαπεάζαι δε 
λό μϑροσ' ἐν σαύτῳ Πρ. “Καὶ δ᾽ ΟἹ μι τ χευσουδγδούξρ, πέρνω: "τοὺσ δθεα πὰς 

Εἰϊκοων ο'τομμεῖμ ἐθε λέσον δὶ "αὐ μὺ τοῖς Ἰθαίσιλίαν ( 

Τοστορ 5 "οιςἐνόγα δὶ βάν, 7τ ἐα᾽ δμιρίλισσιδέσνεκαν ᾿ 

Βλ. Περὶ μα Τοίνυν το κοαν  μεῖν ἐὰπ ἱδιείσης Το πόλαμιν 
ἐρωτᾷς ποτερόμι. Δ ρῶν αὐ τ' ̓ἀλλησρ χα ς ὅν δα ῤ λοήωνο ἀμε λῦσον. ἢ 

Καὶ δυρωκοῦς, ἐσὶ μόν Π ριΜηνῦν πρότέβιμηλεὶ ̓ ὁ μῶμαῤ πείση μαδεῦηρικρύσῃ, ΙΑ 

κυσθὶ ταταρεσ ον Πρὸ σὴ σρϑου τέω τὴν οἱ αν, Ἰδφρείζον τοῦ ἐκ σευ ἷ 

λάθοι τίς 5, χειρὶ απέλε 

φορά ραί μπεχασμενγον. 

ἔφον μαπρκ ρουσασ. 

ὅτι ὑπεϊιρούσω κοὶ 

ρόκον μμϑυυυαο δ ἐ- 

ἔπε αὐτῷ ἐν ἵ ὅπερ 

ὁ πειρα τοὶσ' τῆι ́ 

μόις ἐμομαζόμϑροσ' 

σευσῦς' οὐκ. ἀπὸ δὼ 

γθίου τοῦ 3ιρ 2υ “τῶ 

Τὺς ἀλλεφὲ πέρατι 

5 “πιλοβοτέρε δα Β 

ἀξ ς ἐνομιαοϑησο. 

λίγουσ δέτινεσ' δύνα 

τ Ἴ δκροίιὸν ὦ οἵα 

μη ἀργυρίου δκὺ 

ως τοὺς παίντε 

ὩΜΟᾺ δου υϑοα 

μιναῦ ά ργυθίον . 

Ιζοινωμ' ἡ »ισχν ταισφεσωχᾳ μζαι. ππτόν τον μιενέλρῳ τοι: 

Κακταύ γοῦ ζῆν. Θμὲηὸρ μ᾽ “λουΊεῖν ηὸνδὶ ἐδθ Ὶ ξἰν αι: 
Μδδγωργ' οὸν εὐ πτολλίω Τῷ δλᾶναν μὴῈ τοιφϑνοι 
Μύδενόιρατρδοις ὧν ἐς χΡϑαμηρλλοὶο τὀμδακολύθῳ, 
Αἰ λλῖνα “ποιώκοι ὃν πᾶ σερ “Τῶν, κοί “τοῦτον ὀμοιο: 

ΠΕ νεσοικοιμ δ οὗ ποσεῃ Πρυικο τῳ δδιαέλεωμ πρότερθῃμον 
Βλ-Τῶν ασελεβ τοινωμὅ μ΄. Π ῥιμαδϑἀλλίφθυς πώ. μἦ 

Τοῦ του  μελλονἐγῷ λέξφνοτθ εν πρώτε σοι ποιύσω 

Κοιδ «τόρ τῶν. Ὁ τοὐρίυθιον. δι τοϊλλδηῤσ  νίκασῳ 

ΕἾ τατὸ τοῦ των κοιβ᾽ ὄμ τῶν ἥμῶως δοσκἠσοιϑυ ὑμᾶφ ἢ 

Ταμενο μδρ αἰ φάδο ρϑρδε γι νὼ μὲ προσε λούσω Π 



Ἐκκλησιάφχσοᾳ 

δ, "Πῶσ οὖν ὁσ"γ) δ μὐκέκτη το γῶν ἡμῶν οὡρ ὕρμον ̓  

Καὶ δοώρᾷ κί μἰφαρίπρλξν. Ῥρυγῦτ ̓ἐφηὸ μέσονκαταθησέ) 
Καὶμὰὴ κατοϑεὶς ἦν ρΑασε.:Β ἈΚ ΚΤ σουτολδιοὶ μοῦ: 

Αλλϑδέν τοι χιόσιμκον ἐσρυτπύμπωκοιῦ τῷ!Β λικα τὰ δὰ τ): 
ῃ »Οὐλεὶσ οὐδὲν πσένιης εἹράσεν' πρίν το γδδίξυσινά παν τίς 

Α' ῥτους: τιμαὶ χοοεμαζαν: 'χλοῦϊ' οἷ ̓φεφαύστ.ἐρερ ἰνθτ' 
ὡςτετἠκέρης μδκατοιθθμαρσυ "δὲς ξδυρῶὼν οἰπτδαξ ὁ(. 

ΒλιοΟὔκυν δι νῦν ὅτοι μόζλλομ καί σσ' δ Ἰαῦτοι πὶ ρε57. 

ΡρΙ' ρὸ τερόνγὦ ̓τοῦρϑτορῖ σὶμ ὁμιοισί δεφωμεθατὶ προπέροισιν 

Νύ δὺς «φορὰ Ρἰφφἐκκοιμοῦ: "τῇ οὁ κέρσιν μὴ Ὁ γηαγον 
ΒλΗρμείρκκ! δῶμ ὑυλθυ μιάσῃι Θβδλέ) τοῦτον σκαλαθώ ΡΊ . 

ἐξ Ῥύτων ἀφελὼν συρανϑῇ ἐκκοινῦ ̓  ) μετίβᾳ 

Ζιτκα τοδορθών' ρα ἐλλῖξε ἐφοζὰ πρόμκ οὐ τῷ δ Ξνγίνατα δὰ ρὗ. 

Καὶ7αύ τος δ κοινοὺς χριῶ ὈΊσ' αϑόρασι ξυγκα ἐτοικ ἐἰαϑς. 

Καλπα,δοπτοῖ [ πρδελομδμ' φιΒλ'χῶς ᾽ν ἐποίν τις! ἀ σὶν 
ἘΦ) τί ὡρκιοτοίπέω. οὐ ὙΝΙ μοὶ ζητοῦσι ἐρείδάμ᾽ 

Πρ᾿Αἱ φαυλίτερί Νὴ σεμιό τερον πο ρεξ τοῖς συμνας καϑεδοῦν} ς 

Κἀν ̓μνΤαύ τῆς ὑαϊθυ μσῃ »τίωναλοβ ιν πρῶϑ᾽ ὑπεοικρούσε!. 

ΒλιΚαλ πῶ: ἐμάν ἂν πρισβύτας! ἣν “ποὺς αὐοβ αὐσιξυμμῶμδρ 

Οὐκ ὐλόψᾳ πέος πρὸ "περὶ, πρὶ ρὐκϑίσοὶ φὴς ἀφικέϑεμ, 

Π ρΟὐχίμα λοῦν τοῦ. περ τῶ: Προΐντο μὴ ξυ γικατοδοαρθ εν. 
Βλικαύσοι τοιοῦτον ὑπόρξ4. 

Τὸ (δὼ ὁ μετερονίμώ μη τί έχει “προδεοῦ [λιδ)λὐταωραὶ 

Μηδεμϊεῖς τρυπημακενό ὁμεηὸ ὃ ω Τὸ ἀγορῶν ““ “ποιή σεῖ, 

Φαύξοντοι ἡ τοὺσ' αὐ δόσε, ( δ᾿ ἢ ποὺς καλοὺς βαδοοῦψ τοῦ» 

ΠριΑλλάφυλάξγε' οἰ αν λότεροι Ῥυσ καΞλί σς οἰσπιδμπ 

Α ̓γχώδιεί “ηῦ δι Τηρήσοῦ υσ' ̓δδ σοι τοι δωμοσίοι σίν 

οι, φαυλότεροι ὑκὀῥεσα δροὶ Τοῖσι μαλ δ και τουδοερθϑέν. 

Ταῖς γυραξι πρὶν τοῖς αὐφᾳοῖς κρὰ οῖς μικρ ὁ χιοίσω 
ΒλΗ λυσμκραγυς εἰ ρανωυνὶ ΡΙ ὑτ  σοι 7 οῖσὶ καιλδίσι Φρομήσε!, 
Γ γ᾽ Νϑιὀναηῤλλω Ὕ δὰμο τικὴ καὶ [υῶώνληδν κα ουλέμύη 

Τῶν σεμνοτέρωμ ἔσοχε πρλλυ μοῦ ἡδέσρρα γίσας ἐλοντῶμ», 

ἐν “ἰνίᾳ ἀσει ; 

αὐτο ὁδεὶς αὐφόν 
τί δράσειῇ ἢ ἐ ρ σεν 

τοῦτι πριραικειμιέ , 

νων ἀφϑύνωσ' ἅπαν 

σιν. 

Σικαλαιύρομμισινϑ 
σιοῖσι. μόραικαλῖν 

ταῦθα, δυκέ! ἀρσέψι ́  

κῶσ ὄρινται καΐτοι 

ἀμμομῖον λίγ ὃς 
Ι 

μάρεκιον κοὺ μέρα 

μα τούτη δυα φέρειν 
Ψ ' 
611 δ δ μοιρεύκει ἐν 

ἐπὶ ἀρσενικοῦ Ἃ σέ, 
] 5ε 18 ΄- 

μειρμᾷ εἰ! ϑηήλυκα 
 ς . 

ἡ πρὸρ ὁ γυονο ὥ δες 

ἈΡ' κινικίσων. ἐρεῖ» 

δεῖν δὲ συιδουσιοίζειᾳ. 

Κάπα χόνπ" κα- 

ταγλωό. 

Σ ἢ 



ἄρι σοφαϑουδ:. 

Καλαμένθερ, δ ταν ἐμόκννγ' εἴπση πρότερος παρα χυρφι κατ ὡὐτάρᾳ 
στυδησ᾽ ο΄ τοινη ἢ ἕν ἀἀϑ πος ὁτανήσε ̓γρδγκηραξαίεδρΘ όγαδῶσοι δϑτεριείζάμο. 
ὄφᾳσ ἐλαύνει Βλιβώς ὅν ὁ τωζώμτων κα ἡ μον του σοὼ τον ὑ ποόδεισ ἕκαεῦς 

κομομίνη" ἔσνωδωμαπὸς δ κ γενῶ σεν. Π ρπἰλεϑε ἤρᾶς οἱ πσιχν"τοῦσ' 
ΠῚ ε 

Δ εκάπωυ: τῷ Τοὺς πρεσβυτέρου οὐὐ ΝΥ ἐναν Ῥἶσι »όνοισί, νομικζσιν: 
"λια σκια,0“ 
τυρ δίκα σὴ Βλιούκουν ατξουο' δὐκρὼ χρησῶ σ' εξίς οὐ πατὲμ τοι έρου τοῦ 

γῶν. «λει οἰὦ ἐ Δικ τ ἀτνοιαιν.ἐπεβνὴγῦν πίνω σίου τίσ πατίρ ἐόμχοῦ,. 

"πεὶν ὁτεγίνε τοι Αἴ λθυ στ , δ ὅτοῦ οἱΐν ὸς ἢ: πῶς ὁ πότεικάπι χισοῦν τ΄. 

ἐλλύμεν δρ'Αλλ ὁποαρεσως, οὐκ ἁὴΡυψφ' ποτε αὐν Ὁ: οὐκ ἔμ᾽ οὐδὲν. 

λοῦτες ἐπὶ δεῖ Τῶμ αἰδοίων ὃς τι 704] ομμὺν δ ἡνπλυγλώ τος εἰ κόσῃ, 

πνον καλέ Μὲαὼ ηὸμ ἐκ εἰν ον 7 ἼτῊ »δοδγὼς το ορῶσι ῬὰΡ μα χϑτί . 
αὐμῷ μόδ᾿ ἐρκθα Β » Τὰ μϑραὶα λέγές ἥ“σὲν σζυμῶς-Εἰ ὃ προσελθὼν δῆκερος 

Μαύνοντο τὼ 
Ἀ 

ὑπ  ὑγὰς Η λιυκολόφας τ παμμε κα λιχουτ ̓ ᾿δᾳδανὸν εἰκ σ᾽ 

ἡ μδρἐμεν τς ΠΡ' Πολὺ αλώηιδνότιξ' Ῥυγυ ταπράγμαγςΒ ΔΟΡῚ Τοὺς 
κληθέντασ' ὁ) Πρ'ΕΙσε Φιλύσειεν ἀρέσυλος φα σίκωὼν οὐ τοῦ πρὶ τίρ᾽ ΕἸ". 
πθσ βαρέα Βλοι [,μωζοιμεαιμρὰκωκν ον Πρ σὺδογ ὅζς αὐ καλαμέ (νές, 

προς δοιὰ Αλὰ δον εδῳ Ἴγο 'χτερον γέπμε κν; ἡ ργμφιηιωρβέβωι. 
«ὐτίασ. ἰφὴσ ὦ Ωστ' οὐχεδέος μήσε ΦιλήσῃΒ Δ διᾷν ὀμμδῴ “ον δἰ πεηῤνϑ5. 
ὁντε (ὦ πικμῦ Τὴν γ᾿ Δ δὲ γίσ( ὁγεωρπῖῖς σῶν; Πριοι ἱ δοῦ λοι. σοὶ , μελήσει! ἡ 
ἜΚ ΎΜΗ ὅτων ἢ δᾳκοΐτρυν τὸ συιλεῖον Ἅι ποι ρῶσχο ρξϊν ἀυλδιᾷ π' ἷ 

Γργόμιν ἰϑέμεν. ω Βλ Περὶ δ' ἱματίων τίσ πόρον ἔφυ,» ΘᾺ τοῦτ᾽ ὕξμυ 
ἐριαϑς. 

πὐτῶ κα μοὶ δὸν πρταμ ὄνθ᾽ ὑμὶν επρῶν ὑπωώρξφτὰ ] λεϊφὴμεῖσ ὑφανῖώ: . 

κῷ τοῦτοσυμνν ΒΛ. Εν ἔγγηχῶ πῶς ἤντος ὑφ λη πορεὶ Ῥὶς ἄρλονσί δύ χῳ' 
Φι ἜΡΟΝ ΓΡόβεμ ἐπ τήσε! Ταῦ τέων οὐ δ: ὮΝ κοιμώνε' “ἤξιδύκοιον: 

ὡς ΝΎΣΗΙ ρ'Αγλᾶν δ σἱκιιπρῶνν ὁ ἐσον τοί!" Β λυζου Τὸ πέσουν ἐπι ἘΠ 4. 
(ἱ αὐεια ἔδοσ Βλικαγὺ ταύτίώ “νώμον ἐθέμην. Π ρυτο τοὶ λανὸνεκε σοντΊ. 

δικισ ἔβειδγωτι ΒΕ... Πολλῶν ἔμεικεν μὴ ηὸν ἀγρλλῶω- πω Ὁ τονδὶ ἐνδρείνεκαδώτον ᾿ ντχλ 

κὸν. το “σλη- 

κἴς λα γος Ηυτις ὀφεἰλ ἐἀξῬυῆ τοι “Πρ. »αὖθεν οὖν ἐδοίν 4σ᾽ ὁσθρ εἰσσιη; 

αΐνηισ «ἥς ὁ τ Εν τῴκοιν ᾧτοὺν τῶν ὄντων κλέπτων δίπουν οἰ δα λοῦ' 
μημα ἐν ἶονὸ Νὰ Ἰίω δα "μηδ κ φϑδα σε ὑ.Βλιτύυγῇ "Τῶν υνῷ ρασοιχώμοι ἰδ 

σ' 
τ" οὐκῖιν ὡ Τῆς αὐ! εἰς οἱ κλέσπτον Τισ' “ππῦθεμ ἐκ χήσουσίν ἀπέ» δον. 
οἰσμέμιν. ἀλλο 

μδ ἰκα τήγορος ἡμημὰ ἐπιγράφεται .0 ὁ ίσονδυκ ἢ ἄξιον ὦ Θγ μη ἀπ κιβ ἢ οἱὴ δηκα σοῦ, ἐοίνουσιν. 

Απὸ 



Ἐκκλισιαύσσοω 

Εὐωχιθέρ τεσ ὑδφοίζωσι, τοῦ ΤΟ Ὁ οἱ ὀἐμεαῤσεξ πτορησέίν: 
" ρ'Απαφλμάζ,εὗ "ς σἰ]θτωνῖ αὐ τέῳ Ὁ ὅταντι: ἀφοωωρῇ, 

οὐ χίρω ὅτοοιφαὺ λωσ' οὕτωσ' ΤΆ λ᾿ϑρὶ κο λαιϑεὶς, 
ΒλιοΟύδαῦκλέ πτΗς διλεὶεἔσοω, Π. πὦσρελέψανμι ηὸ ̓μαυῦ' 

Βλ. Οὐδεξηρδώσουτ᾽ ὦ ἄξα ῳ νυκ Π ρὖν κί μία ο)}6 καϑέυδῳτο 

Οὐδ᾽ ἐὔγε ϑυραζ᾽ ὡσ'σὲρ πρότεροι; δίονς δὲ πῶσιν ὑδςβφ 
Η ἰδ πολυῃγ, οὧὐ ηὸ σ᾽ δόσει. “πὸ ραωυϊῷ πράγμαμαχιϑϑ. 

ἕτερον δεν ὑυποικοινῦ,ερ ϑῆ ῃ κοίι! ὥ χορξκ εἰν ου. 

Βλοὐύν κυβϑσουσ᾽ ἀρ ̓αὖοννΠ ρισέον "τῷ δὲ τοῦτοποιησεν. 

Βλτίω ὀδίανταιν ΤΑ οτηρι ἐσέ! Π ρκοιμ ἰὸ πῶσινα Υ δὰ ἐσν 

Μίαν ὀἰκυσὶν φέμι “σοι ἡσεῖν συρ' ρ ἀξ ασεῖεν ἐν ὥποωμτα 

ὥςτιβα ἡφνὼ ωΐ αὐ ;λΐ, ΒΔ. 3 διέ; πιληρῦ πατέρα θήσεισ' 

Π ρταῆκα ΡΟΝ πδρ τοι σ᾽, αὐοϊρῶναις “σά μ τοῦ Ἴτοι "σὰν 

Β λιτὸ ) Οὐ δ, τίσοιγεἠσεμλέσοω Π Ρ Τδςκραϊηραςκ αταθσώ, 

Καὶ τοὶσ' ὑδρίας Δρ ̓αψωδλῶνε ἐρθος “τοῖς πσοζ δὲι οἱ οισὶ 

Τοὐεαϑοῖρ εἰους ἐν 7ῷ πὸ λέμφικειτις δφλδςγε γϑόντοῦν 
ἵμα μὲ δι4-πγῶσ᾽ αὐρω μόμϑῳ ο.Β αν δηὸμε πὐγλωχάθιιντι 

Ταῦ ) κληρωόριαὐποῖ φέψον, υ ρ'ε" τόμ ἐγ καταβησῶ 

Κύ τουήσοισει περ ρμοδίῳ στη ὑός τρῖ τοῖς ἕως αὖ 

Εἰδῶτ ὁ ὁλαχον ἀπσὶν αι ρωνὲν πο! γράμματι δ4 πνεἴ» 
Καὶ κηρύξᾳ Ῥὺς ἐκ τοβὴτ ἐσ)τίωςοι αϑοίκ ὁ λουθεϊμ. 
τίὠβα σίλψορ λ πνήσον “τοῶσ' οηὃ δὲ θητὶσ' τ παρα ταῦτ᾽. 

Τὸς δείω τρκοίππεῖ σ τί σοι αὐ ὑ6 ᾿ συῤώλῳγόπωλιν, 
ἫΝ καμήΐ ὠσί Β λιμοὶ αλλ με κ εἶδα πνῶσιν ὃ ὑτῶ δίηὸ 

( γράμμα 

Μὰβρελκυιϑῇ καθ δδι- πνήσέ᾽͵ γούγου ς πελῶσιν ὥποντ' 

Πρ: Ανοὺκ ἤξγτοῦ το παρ ἡμίν. 
Πάσι δ άφιονα ποὸν τοιππορέξο μδρ, 

ὡεῖς μαϑυιϑεὶς αὐ τῷςεφανῳ 

Πεῖς τσ ἄπεισι τίω δοιδοι λαξωμ: 

Αἱ δὲ γυναῖκαν κατοὶ τοὺς δε όσευς 

Προφ’πὐἥϊεσιιε “τοῖ σ' οἱ πὸ διεί πον, 

᾿ ᾽ 

Αὐτῆς με κ(-(5» 

ἽἼ3ς οφὰς Φιοὶν 
- ᾽ ᾿ 

ἧς λαιβανει απ 
᾿ ! 
Ὁ Το διμιοσιου 

δίσωσι τίὼ ζ "7 

μίαν. 

Αγδισῦσει. ὁ ἐἀ- 
ποδυΐμϑροσ ἑ ε- 

καὶ. ὑβὸν αὐτῷ 

Βέλτιον λα- 

δέν. 

Κλη» ρωΊκρια. “ἃς 

μλ "ρωτικας ἀρ 

χίσ'. 
Γράμματι δει - 

“νῶδέον ἐνπεῖϊν 

δκάϑειν, ὅπε 

δειπνθμ. 
ἐ, τίω-ρατο,. 

Ἵοὺς οἴνταις.γυδὶ 

μι ϑωγὸὺς ες “ὁ 
ϑησέϊον.ἐ-πεὶ στοῦ 

λιν ἀπὸ “τῷ ὃὴ5 

το ἀρχωτοι. 
ἶνα κάμη υσῖν 

ἀπὸ τον δεδὲ 

πὰ Ῥ ἱκτον Ἂ 

ἔφη. Διόδουδ ὃ ὃ 

δοῦσ. ἀ-πὸ “τ) 

διοδφίεν. 

Σ 11 



ζοιςυφώψουσο, 

τα δλίξσοιν δῶρο παρ ἡμᾶς» Ἵ 

Ευθαῖϑε μῴραξ ϑὼ ἡ ραία σπ 

Παρέμοϊδ' ὑτέραφέσευτις ἴω νῷ. 

Θ ὀξύ περώου ὦ καλλίςιν 

Καδλυκϑ το τι πρότερον Αϑῥηι ν 

Δέσε καβθ δνουῦ τῆσ’χθι Ρ ἐμοί. 

Τοῖς δὲ ἀπρεν πὐσίν ἀκολυθδν τες 

Κω ἐμᾷ ρακί οἱς οἱ "φακο λόφέροι 

Τοια δι ἐρύσινυππο! ϑεϊσοῦποσ. 

Ρ αὐπως οὐδὲρ ἀρασεις ἐλθώνο 
Τοὺς τὲρ σι μοῖρ ̓  “τοὶ ςαλοχρ ΟἹ 
ἐγίφισον προτέροις δινεν ὑτιο.. 

Δ Φόρου συκὶσ ἡ ἀνὰ. “ὩΔἪ;ς Υμᾶσλτίωσ θεία λαάόντασ' δ φ ὁ ὁρΥ συϊκῖσ' 
δέν τοῦ δγφύρου. δὑπιῶ Εν 7.01 1σηρ θύοι δέφειϑο 

δίφο ροἱ εἰσι "αὐτο δὲ ἵνα Φέρε νῦνφράσον μοιτοαῦτ ἰἀρίσκέσρῶνιδοπαίνν. 

ἐῦμι οΑψων ἀῤφλ το ΡΒ αδεσέου “ρ “δ ἐ ἐς ἀτοραϑὲ μοὶ 

: ἱν ἀποϑὲ χώμαι τοὶ πρδσιόμ τοι χήμαχα 

Λαρϑατληρύκοον ανδύζφων ὀνινα: 

μα νὴ αὐαγκυταῦπε αν ἐρημδμ ίω 
Α͂ ρλι νυκατορῆσνι τῇ χοῦ ἐξυσήτια 

Οὐ πωταῤοωχθϑε “πρῶ Το σήμερομ.. 

ΒΛΉῊ δὼ 3δώω χισόμεθα.Π Ρ' φιμ᾽ ἐγ 

ἔπειτα τὼς “πὸ ρναδ καιτοι ποῦ σοι βούλομαι, 

Α ἐααξα πάσοις:Βλ' ἱνοίπι. Ἂ Ρ᾽ 'δθλον ποῦν 7)». 

ἵνα δῆ νς νέων ὑχυσίνι αὗται τοὶσ ἀκ μιοΐς» 

Καὶ τος γὲ δούλας «οὐχί ὶ διῷ κοιμιαβῶνα 3 

τίς ἐλάϑέρωμ ὑφουρποιζήν κύπριν, 

Αἰ λλοὶ πωροιτοῖς δούλοισμεοι μέθες μόνομο 

[ζατωγάκν ἱμάτιον ὅν ἐκ Κατὼμ αἶνκν ἣν λθερον ἀαπουτυτιλυδυ γω 

ΔΑΥΒΡΜΆΝΗ: Βλ'ιΦέρενῦμ ἐγώσοὶ παρα κολυθῶ πλησίον» 

μένον ογτοῦϑοι δὲ ̓ υλὰ . ἵν εἰ πολέ ““ώΜο μὸ λέγωσίμοι “τοῦ δ0" 

κύσ'ρι ανελγϑε [οσ' δὐτῶν: 



ἑακλισιείζυσοα Θ΄ 

Τὸν δὰ τα ταοῦ τοῦ δον. οὐ ἡϑαυμάζετῳ 
Γρ’ Ἐγωσὶτ ν᾿ εἰσ το ραντε τοὺ σικ ύη Φίρω, 

Π ροχαθιὕ μου κῤῥετοέσῳ τίω ἐσιαν 
Αἰν Χωρά σὺ δῷ ροκινα λύρα καλνκαλῶς 

Τῶν "μάτων θύραζε πρῶτε ΨῊ ἐ ἐμώμ, 

ὅπωσ αὖ εὐ λὰ μρδῴν κοανηφϑρῇς 

Πολλδσ' κάτωδὰ θη Λαίκους φρόψασει ἐ ἐμζε» 

Γι ιϑὴ δφροφ ὁροσεὴ χύσρα δῶρ ἐξιθι 

Ν δα μέλαινοΐγ δ᾽ αὖ ἐς "ὃ φαφμακομ 

Ἐψοῦο᾽ ε (Τυλας ᾧ ᾧ λυσέκ κρα τῆς με λαῤμετοῦ!- 

ἔσω πορ αὐτίω λύρ᾽ ἴϑι κομμώπρια 

Φέ ρε δῦ δ 7αύ τί πἰυὐδρί αν ̓ δια φύ ρι 

Ἑνταῦϑα σὺ δ δῶρ "κιθαρῳς ἀξιθι 

Πολλάκι σ᾽ αὐαςιἐσοισοίμι εἰς ἐκικλησίοῦν 

Αἰωρλνυκῆν δὴν ὄρθιον νὄμον 

ο πὠ σκαφηνλαβὼν,προΐτω τῶκνρία- 

Κόμιζε “τοῦτ θαλλοῦ! ὦ καϑὶ 'ῃ “πλι σίον, 

Κα τωτρ! ὀξενεγκα ν τίλόκνϑον: 

Ταχ υ Ἐπ’ ἴδε τὸν ὄχλον ἀφίετο 

κννξχφακπεθέαυ τοῤμιο (και κοδούμω ὁ ἄρα 

ἔσομαι "ἡ νὅῳ. ὀλίγον κειοτημδμοσ 

Μὰ ἂν πουειδῶγ ̓ὕδέπτοτ ἰγλὰ βεεσοίν ὦ". 

ἣν ρώτισον αὐ τοὺπογλαίκῖσ οὐ σκύψομου 
οὐ δὲ ὧν. ἐμὸν ἐφ ῶ τα ὥφάφσωλι αν 

Οὐδἔυ πρὸσ ἔπο: αὐούτως ἱκδαλῶ. 

Ποὶν ἐκπτύϑομμαι “παν ἡ πραγαὶ ὁπωνΐλιιοο 

Οὐ ρρ, τό “τοὶ σε ϑυρε κα ταν ρέλε τοι! 

Πότερον μέρικι ζόμϑμος ἐξενη Ἡνολοῖς 

ΑνΑὐτ φέροι ἐνέχυρα θησωρ' Ατοϊδαμώῶι. 

Φ4.Τ1 δῆτ᾽ ἀλοοῖ ον γδρ οὗτσς' “οὔτ μὴ 

ἑίρων ἴρί κύρυχι πομπὴ πύμΊΤΗΤρ» 

Πρ χέρι οῦ μώ!. ὐξιαίσω. 

Κιγα χίρα, ὄνομα δονλισ. 

ἑ, τετριμμέμησμινχβῶσον κα 
ἀσλῦα. Ξρίψασω δὲ κλί 
κα σα. 

Διφρόφορος ἡ ἡ ὁ σελλίορ ἢ 
ὃ ἔμαϑι σήριον βάτα ζουσει. 

Η )Ῥα δῦ ρξξινι. "ὡς ῳ εν 

μωδίᾳ μὰ τίω χα ἔξω 
κμαλᾶ χάριμ γλαῖος. 

ΜΜιλαίΐνεται. ὦ ὡς 5) λυσιφφα, 

"Ὃν Φαρμάκῳ μελαΐνον. ́ 

Ἴοσ' αὐγοῦ τοὶσ' πολιάσ. 

Κομμώτρια ἐμαλὲκ ρα, 
᾿ ὁ ἐκοημιᾶσο τὰς γρκίκας, 

Κιϑιρωσύσ. ἡ ᾿βαλικχείσ. 

Τὸν ὀρίριον νόμον οὕτω ἰκα 
λούμϑνοσ' νόμος κιϑχαρωσ 

δόσ ὁ “γ ριοσ. ᾿ 
Ἰὰ ἱμνρίαἢ ἐστωσ' χοῦ κυρῷ ΄ 

νας λέγά. 
ΚΚ «ϑίσηππλησίομ. τοὺσ' ἐλιίσ 

««κλαδουδ ὡς ἡ πομῆῖν. 

Ἂν Ὁ ἴδον : 
Προσ πῦσ'. αὐτὶ “Τῷ ὡς ἴχυ- 

[4 

νι ορικὰ μιδερὸς. 

Πέμπετιι «κλρηξ οὐ τοσ' ἔρτις 
“πα ὁ πραοῦ κόμα ( ἱκήρυδε: 
ᾧὶ δὲ πομπὴ : αὐοὶ ὡσ ἐν 
πημπῆι αὐτὸ ὑβάγ4. 



Αοιςοφαδους. 

Αἰννμὰ δ ἀλοξ“πιφέρειν αὐ τῶ μέλλω τρρλ4ο 

Εἰς τί τορον κι τοῦ τοὺσ' δεδοτ μδμ οὐ. νόμους Ὁ 
Φ4. Μέλλ' ἀπρφέρ «Αἱυπανυει, Φ. καικσδονμωμ ῥέ' 

Νὰὴτ δύω. "ὸρσω τὴρα" Ανυπώς,φφ “ὧς ἐμφίως: Ἃ 

ΑἸ τὴ δοῦ λἰπερθαρχεῖνιυυτοϊερόμοισι διέ. 
Φ4.Ποιοισίν ὦ ὁ δύστηνε; Ανοτυὶσ διδογρδμοις. Ὗ 

Φφ. Δεργιϑμι οἱσὴμ ὡς αὐόκ τυ ̓ϑῆρα: ' 

᾿ΑνΑ᾽ μόψτος͵ Φ4.7 δ ῥθλιθιώτωσον εϑρν»" ἃ 

Αἰταξα ποῖ χών.Αν.δ 7] εὐοι σ μδρ οὐπαοι ὦ ὥς: 
Τοπρῆϊό μδμοι διῶ ποιέν τὸν σαλῷ ρονοι» 
Μάζδλιςος ποντωμ Φ4)ὸν θροῦν ἀβελτερον 

ΑΥΣὺ αὐ κουτοιβ είναι δ ανοέιῷφ φυλάξε δ μοιο 

Ποὲν αὐγὶ ἴδ πὸ “σληθοσ' Τί δουλϑύο τοι» 

Αν»Τί 5) ἀλλογ᾽ φέρειν πο ρεσι ἐνεεημένοι 

Ταχματ' εἰσίν: 'φφἐλλ ἐσδὼν ἐπεηθόμέων 

ΑνιΛέτουδι τὺ ἐν τορι ὁδὸς Φ (λέξ ουσί Υ̓Ρ 

ΑἸ. 'Καὶφασὶν οἴσειν ρα αϑμοιΦφ' φέσουσιλῥ' 

Αν᾿Ατρλέσο φιεῶν ορτ.Φ4' ἀπιρήτουσι Ὁ. 
ΑνΟ φσσ᾽ ἀλβ λει. Φ4' ἀδῬ  ψουσι γ᾽ 

ΑἰνιΟἶσε,» φκέστιν' «Φφοδαιχρ σοι “2 μοῦν. ἔχεν 

ΑμῸ » ππίβιον τοῖν γεν. Φφιλλο λαμβαϑάρ 

Ημᾶς μόνον δῶ. Αν νὴ δίακοὼ δ οἱ ϑεοῖ.. ἢ 
Γμωσει δάσο δῦλειρώμτε, "οὶ 

ὅταν ϑαχυμεϑα Ῥνδονοαυ τοὶ ριϑοὶ, 
Δ. ιδάνικ! πὰὼ ἀχιϑεὶ ἐ γειδὲ ὡς ἔρωκεν ἐκ} ρον ποὺ γί χίφ ὑπτίαν." 

ἐτανρ τλᾶτοι πα ἐγοίλμα ᾿Οὐχὼ σι οδιόσοντ᾽ οὐ λλ᾽ δτσπῶν Τὶ λήψεποι 
τὸ θεὰν ὑ.7 Ιασ' πτὰσ' 
χα γαά ἭΝ Αἰνιὦ δεαιμκὸν ἰαῤῥρῶνεϊα μετὸν προὔργου σπδραῦ 

Ω͂ δΔωμόν α)δρῶγ. τοῦ τύφιν Ταῦτ 2. ῶ στουσυ τέο: ̓ρῦμιοὐλϑῇ μοῖρ». 

σιν ὁ ϑέλων ἰιεἴαθέινοι. ᾧ 4, ὄντως δὲ αἰσεις:ΑἸγιναλ μανίᾳ. ὦ δὰ μι οὖν 

Τωνδ δὺν οζἥ]ω τὼ (1 ἱποδν, φφ' Φλιμωείασ: 

Τὸ μὴ ὃ “περι μείμαντα ποὺς ἀλλο' δΎ. 

Δ. ῳῳϑῳὐδδδὐἐἔΝε 

εὐ ρα ων ὦ πτὐἰὐδδ “ Ν. ὐ  Σ 

» .οῖ." .ο4. Γ , 
Α διλτερον .« ανϑατον . οι σιυ) 8 

θν. 



ἑκκληδιροίζχσοι 

Δρασουσιν.ὦ τουτίωικοαῦ τ ἀδῳ; ̓Ανεηϊδρᾷσ; 

Φφ ἐπαρα μϑιμᾳμιἐ πεν το Λα ρί βάν! ἐγέ 

Αἰνεὶ με δὰ γί. εΦφ. σειημοτεὶ γϑοιγηῤλλάκις 
Η πῦρ ἐπύϑοπονὶ ἠ δίξφενε γοῦ λῇ, 

Τοῦ σον τ᾽ αὐ εἰσ Φέρο ντισιώ ̓ μβρόμ τητισὺ 

Αἰ Χ κοίεμτα γοῦν “σοίθοι μ᾽ αὐ ἀ μῆλοι κἰ δετοι 
᾿ς Ταῦ τα καταθεί μίωΦ4ι μα δ οὐ Ἀοΐβοισ' δησοι. 

Θαϊ ῥ᾽ ρα καταβησεὶσ καϑέμισ ἐλθησολνογλήο. 

Φ4. Ὲγ ᾧσα, πούτουσ λεῖρο τομοῦν “τοῖς μδῳ ποιχεῖσ' 

ΑἽ αὐ αν δδξι, τοῦ τοι πτόλιν ἀρνουμϑρίο οὐσ' 

ΑἶνιοἹ σϑυσί ὦ τῶν. Φ4."ν ̓  μὴκομιίσωσι, τί. 

Αν. Αἰ μέλφκομιξορμῷ ἐμὴν ὃ μὴ κομίσω σι, τί; 

ΑἸ" Μα οὐ μεθα τοῖσι Φ4."ν5 κρεϊῇ ους ὥσί, τῇ : 

Αἷν- Αἰ πξτ μι ξοίσει ς. Φφφὴν δ΄ σώ λώσ᾽ αὐ τοὶ, τί; 

Αἰν. Διαρραγειης' ιΦερὴμ δαρ' Ρ ̓αηϑῇ ,τί. 

ΑνιΚαλῶς “πο! Ἰσεήν. Φή:σὺ δ᾽ ὡἶθυ μήσεις φέρήν 
Αν' ἔγωγε Δὲ τοὺς ἐμουυρῦ γείτνα σ' 

Ω ἡρῶφί ημβῃρ »Θ εροππενυγ᾽ αὐδι αὐνχεϑύνες 

ΑἹ ὑτ ᾿ἀσωιεπεομτολὺ δὲ ΤΩ λέσερον», 

Π ρότι ρϑυ χίσο πλέει, γριά κκουθ᾽ ἐμέ ρας. 

Αἰ. Οἴμωζε Φέικαλλί μα λος ὃ Χο ροδυ δε σέο Ἀοσ' 

Αὐ τοῖσιν ἐἶσοι σεν τί “σλείω κοι λίου 

Αἰ. ΟΣ ψθρωτρ οὐτοσ ἀηρβα λέ τίω οὐσίοιν» 

Φ4- Δάνοιτε λέγεις. Ανντί διᾷμ ὃν ὥσατρ οὐχὸ εὧν 

Αἰεὶ ὃ τοιοῦτο πινό μᾶμμα ψυφ ἑημ αὐταὶ 

οὐκόϑ'ἐ ἐκ εἰν΄ οὐ ̓αξορὸστῤὶ ἥδα λῶν. 

Φ ει. Ἔγωγε ̓Ανοτοὺσ χα λιοὺν δφκείνας ἐὐϊ ἵθς. 

Εὐρνωλσοὶ μεαϑλδκοῖϑα; φφῷᾷ κακὸν γέμοι 
Τὸκό μα ἐγετὶ ἐκέϊνο αρλλῶψ ϑγβόπρυσ, 

Μερὴν οπσήρα πίρ Γλικθὸν χαλκῶν ἔχων» 

Καπερτ ἐχύρουν εἰς ἰγοραλἐπδλφιτο.. 

ἜΞΩ ΚΙ 

Εἰ 3,» ὁ δφτωτι σύμ βο 

λον, οὐκ ἐποιπελοῦσι Ξε 

δίξαντω. 

ΕἾ μλλοιμῦπ. ἰανέμβρα το’ 

δαϑων μὰ ὴ ὅπημουταθῶ εὖ 

“τὸ ὧρω. 

Καλλήμαχόδσ. κοὺ οὗτος πίΖ 
ψησ' δ. ν χαυμαιιδνδαέσπκ ιλοσ' 

αὐσὸϊ σιδὲ σι αὐτοϊσ. 1 

Καλλίου καλλίασ' τισ' ἐδόν 

Τὸ ταλούσιος. ὃ ς θι “πὐρνασ' 

τὼ ἐαεντοῦ οὐσίαν ΚΑΩΝΗ, 

μάλωσε. κοὺ λονπὸν “ενησ' 

ἐγνετο. 

Ὑφίσμα τα. ἐγαφίσει γηλ 

χα αὐτοὺσ' ϑυωνοπέρουσ' 

ὄναι. κοὺ Υ̓ ν θμσιπᾶκν 
ρον γγε:, 



τρϑλλα δ  ἾδδΝ "ϑυνς “- ν 

γραῖα τεοτραικ σὴν ὅσε 

γε γιδν ἀηὰ τῆσ' οὐσίασ' εἰς 

(μοινόμ, 

ἢ Ψ 
Φυλαζομούεῶςτε ἐπιμέλειαν 

“πονέιχϑς ἡμῶν. 

ΠΑΡΤΕΝ ἐναγλοσ χε σκὺ σι ὠμνυ δ 

ἐεξίρυυὴ 

ἐπε ὑ σύ χονΐχος ἃ ρΏμου βφνϑύλαικον 
Ανόκραν ̓διηρυξ μλδεχι δα μαδέμα, 

Χαλιοῦν οἡὐλοιπόννοῤ[ύρῳ ΝᾺ 'χώμεθκ 

Τα λανγάσυαϑ ἡημτακ σι τῇ πτολᾷ 

Τὺσ τίοσο ρακορῆφ, ἣν δὐππθισ ̓Νοιπόδης, 

Καύϑων  κατιχεύσουατὸξ αὐδρ ουσίδωνν 
τε δ᾽ δεῖνα σικοπου μϑμοις ἐφαίνετο 

σδὺσ κὐράνθος (Δ δηρα ἀγμᾶκ " ἰρκεσῳ 

Παΐλιν κατε “πῶσ οὐὐὲρ Μριπέδωμ. 
Φ4. Οὐγαυ τὸν ὦ ὥτν γότο βδρὶὶ μές ἡρχβᾶν 

Νὺν δ' αἱ γυνοεκες ἀιγ ἐγῷ ὁ φυλοίξομοιν 

Νὰ ὃν -πυσε)εῶ μδκατου ρ'σωσίμϑ: 
ἄνάφορψ. αὐαφοροῦ, 3.0. Α ̓γιΟὐ οὐδ ὁ ὅτι ληρῶσιζερι στ! τανε φοβ ὁ ὀπῆς τ 

ἀμφίκοιλορ. ἐν ᾧ τὰ ἐΦορ κυῷῶ ἢ παν τις αἰςοί νῦν ΣΝ» ὅ 71ὦὼ ταῦτ ἔχειν 
ηία ὑβαρτάσαντες οἱ οἱ ἐργί 
πο θατιύϑουσιν. 

ἔινε νασμένα!. ΖΦ λη-" 

ρωμέναι. 

Σ τισυρῶν. μαλώτορ σρωμιά - 
τῶν. δ αἰσῶν δὲ Σ τοι πῇ 7 
των. 

θ᾽ ἑαζεται αἰπὶ τῶ ὀη]ὰ αὐταὶ 

. ὲ πὺρ οἱ αἴϑρινποι. ἐρῥ᾽ 

ταζορ, ἢ ἵνα δ ̓στυσιῳ. 
Ὑραπίμαῖα δὲ τῶ ̓Ῥωγάλια 

λέγε. ὅσος δὲ ἀδοσ' ἀϑώ- 

γι ἐνπὸ Φασιλίων. 

ον ποι. σεν σεινόκλι δ. 

Σ μοιόσ.ἰιύριονὶ δόμα. οἴδοκφο 
“απ ὅσ᾽ ὡς γιριζκασ. Ω ἵπτΖ 

ταύσεισ πεότέρον δ “πος 

ναύνταισ' δγανίβων τὼ 2. 
ἔλια. 

Χωρέ ͵ τἠπεήγειϑεϊ οὐ φλερα ταγίδος 
ὅπω: κἢ αῖῳ ἡΤύχν κληρου μῶνοις 

Φ ρασμκα ἑκαςον αὐοθ ὁ δητοι δ πνησυτε, 

Ως αἷδα πιξαϊπ εἶσιν ὑδλυενασμένο 
ΑἸ ιϑῶν καὶ οὐ πᾶν τωρ ""οὦ “στερεσικ θα ημέμοι 

Κλίνω τεσισυρῶν ιὐ πέσον μεμα ημἔμα 

Κρατήρα συγκιρυοΐσιν αἱ μυροτσῶλι δεσ' 

Ἐσῶσ᾽ ἐφεξῆς, τῶτο μείχν οι πέζωτοῦ» 
Λαηῷ ̓αὐαιπσηγυ ὑασινπρύποινοκηγξήϊο τοι" 

Στ ἡὐθὸν λεκορ τοῦ Φρύνον το γραπίμια Το 

Χύηρας ἐτμῦς ἐψυ σιν αἱ σά νεαύτοοταον 

Σ μοιὸς δ᾽ ἐν αὐ τοῖν ἱπασικὴμ σολὴν ἔχων 
Τὰ γυναικῶν δακαθαρᾷ πύβλια: 
Γέρωμ δὲ Ὁ ρ6 ΗΑ λλανίδα μοἷ κον ἰπποδο 

ἔν μυκαγλάζων με ὑτέρψεαν! γ. 
Ἐμδὸσ ἢ κεῖτο νὴ τρίφων ἐῤξιμμδρός: 



Ἐκιληισιδζχσοι 

Πρὸς Ἰαῦτω χυ οὥϑὼ ὡσ' πίω μάζαν φίρωυ 

ἐσινιεερμ" ἀλλο τοι άϑους δ) οἰγμ Τί" 

ΑἰνιΘυϊεοοῦνριαδὺοὐμο δᾷ ταχὺ Σδδεξακ ζ ἐχὼν 

Εν ταῦϑε ἐσειδὰ Ἰαῦ ται τπαὐλᾳ δοκ Ὁ 

Κυϊκω δ΄ ποῖον ει εἰ σὺ μὴκαπουθεὲσ τίω οὐσιοῦν: 

Ομ Ἐπὶ διᾷ πνον: ̓Καοοὐδα τ᾽ ἰὠτὶ ἐκείψαις υὅς ὧψν 

τς Βρόν 145 ἐπενεικησιὐμυοὶλλ αἰπτοὶ σῷ: Κὺιδισηνίκα 

σού τοὐ μὸν ὠτανέμηποσῶν ὃ ἰσαρ Ἢ δά. 

Ομ' ἕτέρουσα πτοϊσεινφημ' {θ᾽ ὁσέρουσ ὁμοῦ: 

Κ΄.Β κου ῷ δὲ δι4 πγησὼν ὁ ππσωσιΟ μ- 1) ὍΝ] πᾶϑω 

Τα λων εοτὰ Υ διέ τῇ πόλά ξυλλ κμύαϊφν. 

Τοὺσ' φ βὸν οὐμ τοὺς: κὐὴν ὸ κωλύσωσ!, ΤΊ; Ηνὴ ἱμωλνσωσιν. “ζῶν προῖιν 

μι μόσ ̓ὀμικύψασικι ἰὼ δὲμασγγῶσι τί: ΟΝ Ὁ ΝΣ : πίω 

ὄμικα λούμεθαὼ τοῖς. Κ᾿ “ὐβκαταγελῶσι, τί: Ὡ 

Ομ"  οὐτοῖν ϑύραυσ ἑφώς: Κὺ. “το αὶ; εἰπέμιονν 

Ομ: Τῶν εἰς Φερόμ τῶν οὲρπούσομον τὰσετια: 

ΟἶΚΤΙ.Β ,δυζε τοὶ νυνύσεροσισυσῶ σἰκων. 
Και ύξμϑμων αρειϑε τί σα μιασησίαν. Πα μι σησίαν. τίμ πτῶ σδην κι τὴ 

Ομιφέρι νυ ἐγώσοι ξυμφέρω: Οἴχζθει. μη μηδ δῷ; ἫΣ 

Διδοικαν} μὴ κι τὸ ρα πῤερατα γῖν 

Οὕτων κα τοιτιθῶ, πρ οσητοι, χη μοίσων: Γ' ροατοιῆ.. μὴ πρεασοιὴ δ) ὦ" 

μιν λον δα διῷ τοῦν μὲ χῶμ ἥμιογῦς ΤῊ ὃς ΦΉΜΗ 

σὕπσως τὰ εϑρβόν τὰ κόμα ψεξωτοῖσ δέγε 

ἸΤὼρ μιαῆϊο υϑώ ὧν οι ,μαϑεξωτσώ σε ἐηχύ- Ἰὼν μαῇ ομιλ μοῦ. δ. δ μ:- 

) ρϑὼς ἐμοιγεφαήνε το βαίγσεομ. ματῶν. 

Οἷμός 72) λᾷ-πνάδονεχο κού με λη τίομ. 

Γρ. Τί ποῖ αὐόρω’ οὐχόξουσιν, ὡρα δι (ὦ πάλοω 
τω ὃ κατοιτσλα σμίνη ψιυμυθῖς ῷ, 

ἐστι ὰ οὐκρῥοκωγὸν ἀμ τεημιόν; 

Αἰρηϑδ: νυ ρομδν "72 πρὸς ἐμαυ πίω μέλος. 

Παῤφουσ᾽ ὃ δ΄χῶ; αὐ πεοιλκβοιμ οὐ ΨΙ σαῖα 



σοι ερφαήονε 

Πιαθιόν οι: μοῦσουιδιῦρ᾽ τ ἐπηνοὶ μεκοψανν ῖ 

Τῶν ἰοννκῦν. ΤΡ πρυφελῶν. Μελύόρι ὃν δ᾽ ροῦσοιε πὶ Ἰωμικῶμ᾽, Ων Ἢ 

ἴων “7 ἔυφυλοι. Α ΔΆ’ Νῦν μδῳ μεπαρακν φασι ηρούφϑης ὥσοι πάν 2 

αν ρίμαι οὔ παρούσης ἐνθάδ. ἀ 

Ἐμοῦ, Ῥυπίσειμ κρὸ προσ (ξιαϑοτιὰ Ρ 

Αἰδουε' ἐχορδίὰμ! τοῦτο ἐἤροΐσοιντ᾽ ἔσομαι, 
Κο δλῦρα τοῦτ ποι: ϑεω βδίίοιε, . 

μων ὑλει τὰς πνόμ τη, κωβμῳόκὸν Ὁ 

Γρ'Τού τῳϑγαλεῖσ κἀπίγι ῥϑσρσὺ ἡ ἰδ ριυοοῖν Ὁ Ὁ 
Φι λοήοίρμον αὖ λη τοὺ Ῥυφαῦ ὑΛἱςλαβὼρ ἃ. 

Αξιορὸ ἐμ καὶ σοῦ προσευβ λυσον μέλος 

Τρ ΐτις αἰγριθδι Οοὗ Ἀετρ 
Παθέιντ "παρὺ μοϊεὴκαϑύδάν. 

Οὐ ϑῷ γέχης ηὸ σοφὸν ἐπ 

Νες2ν,αὐλλὲν τοῖς πὸ πείροισ: τ Γ 

Οὐδέτοι τέρίν αὖ ἐθέλοι 
Μαίλλον᾿ ̓  γω ηὐνῶ λον 

(δνπερ ξιωεἰίω. ἀλᾺ ἘΦ ὑτερογαλ.πέ σοι, 

ΝΕ Μὴ Φϑόνᾷ τοῖῶσὶ μίρασι 

Το Ῥυφῳ ὃν ϑῥεμαέφυκε 

Τοῖς οἵπτοὸ λδὶς μηθήοις» 

δι, ἐς Κἀπὶ σοῖς μή λοισ ἐπαμθεϊ, σὺ δῶ 
υυ . Ἡ “τοὶ αὐ ΑΝ Ν᾿ λέτε " ἀλινν. ρα λέλεξουι,κον τίτρι αι δος 
τρίχα, μίαν ποιρὰ μίων. ἐὐμμρανιῖ 

Τρῖμα κα πὸ το κόημου λύ- Γρ- ̓Εκ πέσοι σὺυ ηὰ γρμο, 

ον Ε κίονι δ Τότε σις λι μον οἰποβείλοισ, Ι 
τὰκ ν π με Βυλομιδών ασυδιειϑο μ Ἴ 
δ ον Κάἀσιφλκλίνης ὁΦιν δυρο!σ' 

,Καάπροσε λκσομοβουλο μδιύη Φιλήσοιν 

ΝΕΑ ἰαλεσή ποτιπεΐσομιροὐχοκείμου 1ον ὑρόδ. 

Μόνη δ᾽ αὑτοῦ λει πομῆ 



Ἐκκλεσιοίζγσοι. 

Γαῤμοι μἤτηρ, ἀλληβέβηκε' κε Ανῦ μεῖα. πρὸς τὐῤ γραῦν. 
Καλ τἀλλοῦδέμμε Ἰαῦ ταλέλέγμ. " . ραν. τὸ οὐδοῖορ. 

Αλλ ὦμοι ἐκεϊλίο μαι ̓ 

Καλφοὸν ὀρθωγόραν, δσως 
Σ τῆσκαπόμοι αὐ τιβολῶσε 

ΓρΡΗ͂δΝ τὸν ἐπδίων ας ὙἸδνάοδ ἑωνίας ὦ "ὧδ μαλακῶν 
Τρότορ χοῦ λυιν οὶ κνησιᾶὰς ἐκένων ἥντωρ. 

Δοκές δε μον λαμ δα κατοὶ σοὺς λεσβέουσ' Λάβδα λαιχβυσιμ ὁλέσβιοι 

Αλλοὺκ αὐ πον ὑφαρ ;σοέσονιο όχι ήεν προ τουςοιλείου.. 

! ἀμὰ δὲ παίγνια τοὺσ μὲς 
Τἀμέπωια: τἀ δὶ μίὼ ἘΣ 

ραν οὐκεἐπτολ εἰς οὐδῶ πολυ 4 

ΝΑ δ᾽ διπῦσα Θούλά κκ δρίκυφ᾽ ὦ ὡσπερτο λή. 
Οὐδιεὶς δὴ ὡς σὶηρότερον ὀσεισανπὶ μοῦ 

Γρο ὄκυ ἐπύκφοραύγεινέυκαυψομγ ὦσαι πρὰ ἐαϊκφοραύ. ὅτι δ γεν 

Γ ρΟὺ δῷ τα. Νέπ Υ αὖ γραῦς πὶ λαιν οί ς λέω. δ ὧν ἐϊιφέρουσι γίω οὐσίαν 

ΓριΟὐ χοὐμὸν ὀλυνήσεισετβροας Νειἀλλάέος ἀΜΡΕμ 
Γ ΡΗγ" υσοί μιδῖ λλὸν μᾶλλορ διὸ σὸν ψεμμύθιομ, Εἥρονσα. ἄρχουσα μᾶλ- 
ΝέτΤίμοι δαλέγφ: Γρ'σὺὸ τιδακύπης. Νόίγω; όρ, βοτοιψα  ἐχξῶντο ἐδ 
ΓριΑδὼ πρὸς ὀμαι τί ἀγνοᾳ τὠμφφίλφ' ὁ πρόσωπον αἱ γυοῖίειεσ'. 

ΝΣ ῥφί λον τής ὕξην ἄγλος ἢ γέρησ: Γέρησ' Φαλακ ρὺς οὔῃς κὸ 

Γριδεξφη ῶ συ! τοί χα Κὲν ἀσινὼ ὡς ἐμὲ πἰίνισ' οὐ γε πυρὰ τ γ, 
ρας. ἀπερχομεμ να αὐσὸν 

οΟδὲ δ αὐτόσ᾽βην οὐσοῦτ' ̓ὦλεβ θρε ἐπη 
Δεόμδροσ οὐδὲν. Νενὴ , ̓ὀφθιννλλα σὺ 

δός τοῖχ αὐ πῦς͵ ὡς ἔγω οἰσύρλομοι- 
Γ ρκά ΨΥ ἵνα ἤνῶν ὡς πολύσον μεϊζον φρονῶ 

Νέεἰ ἐξὸν παρα τήν καθιυδάμ 
Καὶ" δὲν πρότερον δὲ οἱ ασο δέσουν, 
Α᾽ υοίσημομ Η , πρεσβύτερον: οὐ δ αὐαισωὸν 

Τῦτο γἐλευθέ βῷ- 

Γρ’ Οὐ μώζων οἵ οὐ βοὰν ν" κ᾿ δῦ ασυδασε!σ- 

Οὐ ἢ τοπὶ χαριβέμην τοίλ' γὴν Τὰ αἰ χεθιξένης δήθης κα 

μωρὰ ὴ χαεριξένη. 



ἀριτοφανουξ: 

Κα το ὸμ γδωρμ τορι, πρὶ ΗἿ 

ΕςΣ δἴκαμον ὀδὰμοκ ρα μέθαι! τς ΕΙΣ 

Αλλ᾿ ὃ μιΤηρί σου ἰ δ ἵχι δι εδροίσεισ' ποτὶ, Ἧι 
Αν Εεὶ ὦ θεοὶ λάβοιμι τέιδκαι λέμὴ μονέων 

Εφ ̓ ὡπεπωκωσέῤλομαι πολου ποθῶν 

Νέ Εξ" πού τησοι τὸ κα πέραν γρα ἵδιόμ. ᾧ δι 9 
Φρουδῳ “οί οὙην͵ οἰομδύνμί ζνοιν ἐϑρφν.; «αὐὖὐτὸῷὸοΕὕὕἍἂ8 ΣΝ 

Νέ᾿Αἰλὰ οὐ σοσι νν αὐπὸσ' οὐ ἡ μεμιψήμεθαι , 

διίδρό δὰ λιθρϑ δὰ ,Φίλον ἐμδιδιῶρόμοι 0 

Τ' ροσίλθε "δ ξυνθυμόβ μοι ἈΛᾺΤ 

Ττίωμνφ ροσύμην ὁῶς σεν: πονυτέῤτιδϊ ἰρῶσμε 

Τῶν δα δὴ ὃ σῶν βοφρύχυ ἐς ᾿ (δομεῖ. τ΄ 
Αὐτὸς δἰ (γκ εἴϊαλμοι γἱς πέθοσ' οἴ 

ὅφμε δ)αικμασσισ ἐ χει" 

Μέθερ ἐκνϑμαῤο᾽ ἐρωσιον γρίησον ᾽ν ΑΝ ιϑνὴμ ,ν6. 

Τιῤἐμὴν ἱκίῶ,Νο οδῴρο δώ. δά ρο δὰ μρὰ σύμοι Ἧ 
Καὶ τοόρα μοῦσοι τὴν θύραν αὔτ, ξον , 

Τίωδ᾽ ,εἰδὲ, μῆκαι το τεσῶν κείσολιαι 

Φίλομ,οἰ λλ᾽ ἐν σῶβδ λομο [κὐ “λπῷ 

Πλε τίζεϑαρ μετα φλοῖσ πυγῆς' 
Κύπρι. Υ͂Ν ̓ἐκιμαλνφσ ἀν το τ 

Μέθεές ἱεγοῦμαμσερωσ, (Δηριησοντίω, ἐμύνίῳ 

Τὴν ἐμ ἐκ ϑαρηισὶ Ταῦ τοι μδρ, (οὶ μαῖοι ως - 

Π ρὸς τίμμς μὴν αοίγήκην εἰρη μέμ᾽ δὲ: ἰσϑλέμοι. Ν 
φί λ’χοιτομὼ 9 ἱκείψω ᾿. 41 

κε ὃν ἐασεί ζουτε “γατοισε ηρυσς ἊΣ ἐπ: 
χουν συσιαι δορμὸν ἐμόμμε ἵλημιαν ς - 

Κυ πρὶ δο; ἔρνοτεμε “λιῆα μέσης χοιοί τῶν ἢ ρ ἌΗΡΜΝ 

(βυφῆσηροσώσρι» 

Ατνοιξον οἰασοίφου με δεοίτοισε 'πόνουσ χω: Ὁ ἢ 
Τρ. ̓Οὐονπῤκδήϊ ἐσιμῶμ ἐμὲζητεῖσιΝ ευπόθεν ὦ ὦ. 

Γρ' Καὶ τέρθνρανγ ἤροπεΝύ ποθ αϑοιμίὰ ἄρα 
Αἰναφλύ 



Ἑιελησιώφασορ, 

Τρ' Ποῦ δοῦδε δ ᾶρος δῷ δέχου ὁ ἐλήλυ ϑκσ: 
ΝΟΑ͂ναφ -λύσρον ὑνδηδ σιν αϑϑρωτν: Γ ἪΝ »Τίνθε 

Ν.Αύὐνὸν 5ΈΒῚ νοῦ μθ δὰ σὺ προσρκᾷς ἰσωσ- 

Γρ' Ν)τάν ἀφροστίωΐ ἡν τῇ βούλεηγ' ἐν τεμὴ 
ΝέΑ᾿ λλοῦχὶ νωνὴ τοῦσ' ὑσῤεξεκου τύτεισ 

Εἰσοίτομδῳ οοἰλλ᾽ εἰσαῦθις «ὐαιβεαλάμεθα 
Τὰς ἐν ηὸσ' ἐϊκοσιν Ὁ ἐκ δικάξζομϑμ. 

Γρ' ἐπὴφιπροτέρας ἀρχὸς)γεΤαῦτ! ἦν ὦ Γλύκωμ- 
Νυνὶ πρῶτοι εἰσείγειν.! ἡμιοσ' δοκεῖ. ὦ 

ΝεΤῴβουλι κϑώῳγε κατοϊηὸν ἐν ποίᾳ 10 1. σ' ᾿ μόμοβ. 

Ἐρ Αλλά )διαι πνεῖσι «το ηὸνὲν ποιτοῖσ νόμοβ!: 

Νεούκ οἶδ δ ΤΊ λέγεισοτάζϑε δῶμοι κρουρέο Μ' 

ΕΑ ὅταργε κρούσῃς τ ἐμὸν πρῶ τον ϑύ ραν 

ΝΕ: ̓Αλλοῦχινυ μὴ κρυσέραν αὖττον μεθα 

Γρ. Οὐδ ὁγηφι Ἀοῦμομενῦν δ θαυμιείφαισ' ὁ γῇ 
,Θύραυσιωὶ Κρε σιρέλλα προιγεὸ ούμο. 

ΝειΑλλ ̓ὠμελίόρ β “οσῶ ηἂμ ἐραισήνσο υΓ' ρετίνα: 

Νύτὸν ̓  λραφεέων ἀράςον. Γριοῦ τοῦ δίς ἕξ τίσ, 

νζος τοῖς μεκρόῖσι (ωγραφῷ τοῖς λητύϑους 

Α᾽ ω πιϑ' ὅπώσ με"σίπσιθύ ραισν ἐψαῖαν: 
ΓΡΟΙΔ ̓ὦδε χη βού Ἄ6ι- Νέᾳ ὴ ἐγώσς μ᾽ δῦαι. 

ΓΡΙΜ τώρ ἰφρονήτώυ ἡ μ ἔλα χὰ κληρου κε 

Μέ᾽ γώσάφισω Νευώξα φρονεῖς ὦ ω γθαΐδεον 

ΓριΛηρέν ἐγῳδ' ̓άξωσ᾽ δυντοἰαιοι ερώμιατοι 

ΝύτΤιί δῆτα κρε οἰἤρας σοῖς καΐδοις ὠνοίμεν αὖ 

Εξὸμ καθέμ“τοῖ γραῖ [ον Ῥιστομί, 

Εκ Ὁ φρεάτων: ποὺσ κοΐδους ξωλαμόαήφν' 
ΓριΜϑ πηι μὦ ὠτάίλαν, εἰ)λ' ἕπου ϑὰρ' ὡς ἐμὲ 

Νέ. Αἰ λλ' οὐκαψαΐγαν με ςὰὲρμ- «εἰ μὴ εμωρ 

Τὴν σέμποκ ὁσιοσὴμ κατίθηκες τῇ ἢ πολ 

Γρνεθδ θην νύ δεῖσε μδύ ποιγ' φείζω, 

ἄναφλύει ὃν. “πειρά Ἂ αὐὰν 

Φλαν “πιέξει. 

Εἴκοσι γρ. ἀπὸ δῇ ὀκῶν. 

ἵλεπῳ γουὴ ὁ πὰ “προ 5 τὸ 

σῶν ἐτῶν δηκάϑομεψ. 

Παιτο. ἔϑνοσ' αϑί αι ϑρακι- 

(ιν. ἐσπαϑεὴ ἢ ποι τὲν το 
εν - 

Κρισέ ραν. “περιβόλαιον 5 ΞΡ 
κοφι νων) ἧς: δὲ 4. ὑρωτοσ' 

“ποῦ το πρὸς γεαῦν. 

Ζωγραφξ τιναῦτα γἐρ τι’ 

μα ἐν τόις ῥψημασιέγρα 

ον. 

ἔγωγυν δα. βουλομε σε ἐπί 
ἔνι ἐπὶ βαλατιρ. στος 

᾿Υ̓ τοῦτο πο (ΟἽ 

Μὰ τίω ἀφροσί ταν. «ὡς ἔχοά 
ἴω οὗ σοι τοῖν Φησί. 

τί δῆποι ἱμρεοίγρασ'. πος 

7 ὅτι σερρῶσ' αὐτοῦ ὄχι 

ὡς ἐκρεάγρα. 

δ ἰὼ πιρῆακ οσιοτὴν ὁ ὀμὲ ὴκ 
πὲρ ἐμοῦ καϊέλαξεσ τὴν 

πιήακ οσιορήν. νόμοσ' ̓ Ω 

τῷ μι ̓ φέρογίοσ', τίω ἡ οὐσὶ 

αν ὄνομ. 

Τ 



Αρισοφ αὕους: 

Ανατι. μι ἡ τιμωβυῤθμασ' 7» Τοῖσ' τηλιγις ξυγκαὶ δεν λυοῖ; δομώ" 

σένα. Νεἑρὼ δὲ τούς γετηλικαιύγοως ἄχίομαι 
Προκ ρούσα ἐπέ πολλάκι 

ΕἾ ΕΥΡΡΕ μοὶ Ὑπὲρ μ Κάκαυπθοίμεν ὁδὲ ποτ!" γρ'αλλὰὶ μη δέοι 

δγμνον' γέμος ἰὦ τοῦδ γυ- Αἰναγν οἶσε γυτσῳ ΝΕ. νύ οὐδ᾽ ἔξετις 

γαιζὲρ, ὑπιρ μἱδεμινορ τὶ δ Ὑὐφιν μακαϑύσι Δώβαιζειν οἷ ἐμὲ 
σι σθαξσειν 9 οὐκ. πνν 

ἐὐ εν τὶ 0, αἰδρισὰ - Νέ Λέ τυ οὶ πέτρτει ἀο᾽ Ερ' οὐ δέσοι λέλφ' 

υσϑὶ μέδιμνον ἰωύθιοι. ἐπεὶ ἐδυξε τοῖς γιωκιξὶν᾽ν Ἡμ αῤηρρέος 

Νὰ αὐτίρρασ αὶ πολι -ἴ}Ἢὀ Νίασ ἐπιθυμῖ, μι ασυδιῶν ν αὐτὴν, πρὶν αὖ, 

ΕΝ ᾿ Τὴν κι αὖ προκρῦσῃ πρῶγρ᾽ν δὲ μλθέλῳ 
ὡ μοσιία. ΟΝ ρμοσ “σα αὐτί 

ἀλη ανάημα τὸ Ππ ρόχερον πρὸκ ρούφν. ΓΝ ὑπιθυμ τῆν νίαδ' 

σία ὅταν τίς φάσκε ΧΩ Ταῖς πρεςδυπέραις γυνωξὶν ἔφωηὲν νέσῳ 

ἑαυῃν " ἐὐπϑ ἑτέρυ ἐγκα Ἐλικαῖν αὐόα-χὶ λα βορδμασ “ον ἡ πκήαλου. 
σ δέ 3 "λά 5 

ὀκυβ να ἐσ δ Νέδιμοι πρόμρέφης πάμεροι γοήσομαι. 

: ἀλτίαν δὲν οὐκ ἀσογώγιν Γ Τοῖς ΡΨ μό μοι τοῖσ ἡ μετίροισιπεισέονο᾽ 

ερᾷ ἡ δίκη, ὀδυκῶ κατὰ ΝΕ. τί δὺ ἂν ἀφούρητοάμὶ αὐδρ δῦδὰ μοτῶν ο 
λόγον ἀξιοῦ, ἐδίδοτο αὐτῷ κα ΚΑ Φίλων ἐλθόρ τί Γ ροολλοῦ κυρι 66 
ὑβωμοσίᾳ ΩΣ κοῦ οὐ’ εὐ ς ἢ ἥκνς ρβδδατοι 
περ ψν πα α ὅὰ Υ“πόρ μεδεμνον ἐς αϑήρ οὐυδιεὶς « ΤΊ 

γῇ ᾽Ῥ  » ͵ δ᾽ Ω Ἴ; Γ ΠῚ δ διῶ Δ 

κοὺ ἑξωμὀσοιο ἀππηγόρϑυσι; ΝυιΕξομοσία ἀχὸ γ, ΜΝ ν τ εερεξψ 

τοὺ ἐΐωμόσκοϑς Ἵ μιϑυρ Νε Αἰ λλξ μ’πορος εἰν οῦ σι οι Γ ροκλῴεσύο 
ον ’ ᾽ὕ ,δν ᾿ ΄- “ ν} ἋἊΔ ἅ Ὁ 

᾿Ἄριμ ΡΣ ν ἸΞΗς ΝΕΤ, δα πτοαχον ραν, Γριδῳῦρ ἀκολουθέιν ὧδ ἐμὲ. 
ἰ Ν “ιν »ν 2 ! ᾿ 

σιν ἑπέραν τινα. Νοκαν Ταῦ Τ αὐάγκ» μοῦ ς»Γ Γ ρεδιομιηδιειο 

ἕμματοσ: προφασίσυμαι δὲν Νέ. Υ̓ πατούρεσοι γύμ πρῶτοι δὰ) ὀρι γίνου 

εἰχῤεύω ὡσ ἐπ Ἰκεγδο Καὶ κλήμανϑ ὑπατθῦ συγακλοῖς σοισρι τίῆαρα. 
νΔυόν τον. ἐπεὶ οὐίι ἐσρῶσπ 

Ἴδθογτο οἱ μσπορον. Καὶ σοί μίσει" καὶ τὔφαθου τὰς Λακυθας: 

Διομν Δα. ὅτι δηομίδασ' δ᾽ Ὑδοεπόςτι κατοῖθὸυ τούεραικομ μὰς δι ϑύράσι 

"ρ43. πόρνας! ἐχορ θυ γαπέ ΓΡ Η μὴν ὑπώνήσει σὺ δι ξεφανὴν ἐμοὶ ἜΑ 

κα δ λεάστκ νι Νὠνὰ ὀνμϑν πττάϊρεσποῦ δανείων ᾿ εχ ΨΥ) Δ » » 

ὀσβκόρῳ λῶσι Ὁ αὐάλω Οἰμον ἐμ δον ὅγα τε σεῦ ϑχ2σ οὐ ΤΊ κς δ: 

ϑῶσιν ὁ αὐδριςς δ δι δ μῦθος Νέ. Ποὶ “τοῦτον ἑλκφρσὺ: δ ν πὸμ ἐμαυ τῆ σεἰσοί γω, 

“τσποια ανόμοφόνε: ὅπιν. ΟΝ (. Οὐσωφ ρυμϑατιγ' οὐ δ) ἡλικία ἔλθ 
Ὑ αννΐωστα. σεφάγωσαι ὡς με Π ἜΝ καθ φδάν λι ὦ; 

κρϑ Σ πεφαύε. ὅδυδ' κα΄ “«ρ. μι Ἐς ὠμιέπεὶ.. 

σα ἱνουσγα. “πεσειοϑυ δὲ χε 

θνήξευϑομι 4 : Ξ 

ΟἹ δι πόσων 



ἕκκ ἐμβευρορ 

Μήτῃρ αὖ ὺ αὐ]ῷ μέζλλον εἴας ἃ γυνίν 
ὥς τ' ὀκαποιράσειϑε “τοῦτον ηὖν γόμιον, 

Τὴν γὰρ οἱ πτοσοιν ὀδναθοονέμιπλήσυτε 

Γ ιν “σαι μόϑά λυραιῷ θογῦσι “χὸν ϑοηὸν μό μὸν 

Εξῷ Δρεφναῖλν ἐγώσυτι μω ρύσομομ. 
ΝΕ Νὺ τὸρ γα ηὸν σώ Τ ρα κελοίρισοῦ, γίμοι 
Ω γλυκύτατον τί χροῶῦ μοἐπουλλοίξ ιστίμου 
ὥστ ̓αὐ τὸ τούτωμ ΜΗ ἀγαθῶν ὁ ἐς ἑασέραι, 
Μεπέλην οἰ πτλσδῶ σῷ μα πο λεῖαύσνι χέριν: 

Γ ριΑὗτα σύ ποι "στὰ ραβεσοι τόμδε ηὸν ῥόμομ: 

ἕλικής “πὸὼρ ἐμου δὲ γραμμιαπωμ εἰρηκότων 

π ρ᾽ ὙΜῊΝ καθόϑδῳμ οὐ "ἣν: Νέ ἐοοῖ μοι διείλοιοσ' 

Πόθεν ὀξέκνψασὼ δω καϊκισδῥεπτολ ουβϑῥη 

Τοῦτ δὸδἐκεύνου τὸ κακὸν ἐξωλέσερον. 
Γ »Βάδ φει δύσροΣΝ ἐ- μηδαμῶςμε “περ δὴσ. 

Ελκό κδρρον ὑπιῷὶ αὐ τηρολῶσ'. Γραλλλξ αὶ 

Αλὶ ὄ γνόμοσ' ἱλκ4.Νέ. οὐκέμέψ «λλξ εἰμ ηρυσοτίς 

Ἐξ αἱ αὐ μαστος Φλύκαιγαν ἐμφινημεμίω 
Πρ που μα λακίων δῴρ αὐύσο νὴ μδλοὶ 'λ4. 

Νέ ἴθι νύν ἔασομ ἐς ἄφοδον , ηρώτιροαμε 

Ε λθόν“τοὶ 9. Ῥρῆσοίν "πρὸς ἑμοιυ ον "εἰ δ μὴ 

Αὐνῦτι δρῶμτοι, πυρρὸν ὑψάμὶ οὐδ γέικαι- 
Υποτρδέουν βάρρᾳ ραΐσυζε υδὸν χισελ 

Νε δέσικακὰ ἐγ μὴ “πλέον Ἰδούλομιι 

Αλλζγγυντοῖσ' δολκα τουφη τοδί. 

Αξιδ δΡ̓Ὰ ὡ δ Γ Ρ' μάμοι καθίσῃ, Α' λιποῖ συ ποῖ 

Χωρέν ματι αὐτήσ' Νί. οὐκ ἐορ ἀλλ᾽ ἕλκομαν 

Ατὸς ὅτι; Εἴτε “πϑλὰ ̓ ἀλαιθὰ γβοοιηόσοι 

ὅτι μ ὅσεοι εἶδος δὐπριρέντ' ὥ δῥρκκλάσ 
ὡ ιῶνοσ ὠκορύξαντερῶ δοσικύρῳ 

τῦτ αὐ πολὺ τούπουκῇὶ κακὸν ἐξωλίστ ρον. 

Οἱ πόσων. ἐ ἐπὸν ιφώγα 
σίὼω μιπέραῖγιμε: 

᾿Παχῆαν γιω χέριν. ; ΓΤ 
φαίωσ. 

Ἐμπνυσοὶ τισ'. ἂν καλοῦ ῥϑρ 
νᾧ, ὀγοσκυλ 1 δὰ ἐλᾷ οᾧ 
εἰγγεὶν δΔείμονοισ. 

Φλύκ ται γαν . ὡς ἐχύσ σησ' πῆς 

γραῦς κρόκον» ὧσ' ἵλ « 

πος ἀχούσισ'. 

Μαλαμκίων- « καλαϊοὶσ' ὑπὸ 

(μορισηκῶσ. 

Μὲ) αλῶον. τουτίςε μὴ “Φλοὸ 

οὐ με αὐὰ γε ἴσης συνε λθέῖν 
ὑπ ἐούλομαι. Ὁ δὲ κἀτὼ 

Ἰσων δὰ ίὼ ὀριρδῥηρμὰ α 

νυπέρω ἱσυθίαν περὶ “" διο 

μήϑους ϑυγουτέρων. 

τὰ 



[ἢ Παρὰ δ νει ρῶν. “παρὰ ΞΡ 
-σλφόμων. 

Πορϑμῆς: ἐπειδὰ ὦ ἡ πυρυμῶσ' 

σοὺς “πο θιόντοισ' αἰαγίά ὶ 

ζοισιμ ἐσ' τῶ Ἰόια, αλῦια 

ἐμβαίνει. 

Α σικναΐετε δ ἐφϑόραε. 

Κατὰ ὁ  καρόψου. υγηφισμά, 

γι Ὑρέφε ἐματεχό μόνον «, 

δ ν βωϑον. ἀπολογιϑοιι 

σὸν κατεῖσ ἀγελιὶ αν ἀπαῦν 

ἱιρινὸ μϑρον. κρατίνοσ' δὲ 

κοὺ ᾿ πρὸσ κλιψνόραν με- 

δ᾽ σοι. «ζει νοῶν δὲ εἰσ' ὺ 

ἔάραϑρον ἐμέλιρενα αὶ ΧΩ 

θαψϑν ἃ τίὼ οὐσίαν εἰ «“ὖ- 

λέσοιγτοι Ἂ αἰὐϑοσ'. Ἂ ὄκρα 

πᾳσ ἐν τοὶσ ἰδέρισ πὸὶς θεῖ 

ασ' μορφὰς ἐν αὶ ΡΧ' ἀ Φανεῖ 

στίσ'. 

Διαλελομιμιένον. εμκσον ω 

λυμμένον. ̓ 

Βυλξῶν χύτραν. ἐπαιτήδειοι 

πρὸ σωνουσίαν ει Ἱ βολβοὶ. 

Φ ρύψεν. Φριν ἀρχαία γιυεοῦ 

ὴ ἐὁνῆσ: λιμενδος ἡ ὡδηκα 

ἀοισυφ εἰνουξ: 

Α΄ τὸ Ρ τίτὰ πρᾶγμ ἐράνγιδολῶ “που τι Α ; 

Ρότερον πϑθικθ’ αὐ αἰ πρλιωσ ἡ μυϑί τ, 
ΗΠ κῶς αὐεξημεύλαι παρὰ ὲ Ῥίηρεκ ρῶν 

ΓρΜὲσκὠη]εμιαλλὸ δῶρ ὑπου:Α λι2θ' δουρὶ ἦν 

Γ ρΩς οὐκ ἀφησωσ οὐδέποτε Α' λιγρ' οὐ δ μίω; γῶν, 
Νύ'Διαασοι κριϑύμἐ ὦ κακὼς ἀρ Λού μδω κω» 

Ρρ' Ἐμοὶ Ῥ άκολυθεϊνσ᾽ (δ4 κατοὶ κὸν νδιμομ- 
λ' κὲ Οὐκ ἣν ἐπέρα γεϊραῦς ὶ ὅτ᾿ αὐ δόων Φαν". 

τ ΝΕ: Ἦν ὅν ὑφ ὁ μῶν πρῶνν ἀπέλω μαι κὰ κὡσ᾽ 

Φέρε “πῶς ὑσέκ ρων “ἰὼ καλὴρμ ἀφίξομον 

Γρ'Αὐηὺς σίς ὄπει σύ. τοῖδῳ δέ σοι “ποι ἡ“ Τίομ. 

Νε "Ποτέρας γρπίραο ἦν καπελαίσοις εὑσοαλλαηῷ" 

Γρωύκ οἶϑα δα λφδῶροινί. ἀφέτωνν μμοῶ πηϊΐ- 
Αἰ λιχγοιδιυρὴ μὰν οὖν " ὡς ἐμί. Νύν νὴ δα ἀῷ 

Γρ': ΑἸ2Χ ὑκοφησω μιν ἡ δωσε. Αἰ λ'ὰ ὃ μἰωξεώ. ΝῊ 

Γρ' Χα λύποήγὶ αὖ ἡσῈ γυνὸ βϑι οὐ προρθμῇς: ΠΡ ΤΙθ- 

νέ Ἅάοουπτί χοὺν πλωπῆραι αν αἀπφκνοαλετί: 

ΓΡΙΣ γῇ βοΐδεζε διῦρο. Α΄. λιμοὶ δ᾽ εἰ δι ἰς ἐμέν 

Νέ Ταῦτ οὗ "ρα γιίοι κοί τοὺ ηδι ἀνόνου σαφῶς 

Υὐωλσμαάιν εἰν διέ μεθα Λε λια μϑμὸν, 

Πών 9, δόκω πεῖν ομφοτίρασ διων ̓ σομιαυ 

Γρ' Καλώσ ἐπεδα γα τοι φάμι βολβῶν χὐγραν 

Νύ Οἴμοι κκαῖ δόμον ἐὺσ ἥδῳ δλουρασ 

Ελκόρμϑῳ ὁς εἰ μιοΑὶ λυ λλϊδεν ἔσσω ̓σλίον 

ΞΖυνεσ'σισοῦ μοὼ ΝΠ μευ τοσοῦ: Νύ μὴ πρὸσ' θεῶν 

ἐν δὲξυρέχιϑιικρένβον᾽ ῃ δὲ οἷνκοὐκοῖμ. 

Γρ' Νὰὴὺ τὠυεκκ πίω. ἐαύπτεβέλι μ ἄγχι μὴ 

νέο τριςκακ ὁδολμωννεἰ γυναῖκα, δ σοιπραδὺ 

Βινένμ δληβ τίὼ νὐκτοα μοὺ ΡΝ ἡμέραν. 

Κάπευτ ἐπειδὰν τὰ δάπαπογλα γῶ πλίν - 

Φ φύνην ἐ ̓χοὺ σοι μ᾽ ̓λήϊουϑον πρὸς τοῖς Ννάϑοις 

Ὶ 



Αριςοῷ αὐους. 

Αρ'οὐκακ δαίμων. εἰμί. βαρυδιμων μὰ ὅν 
Ν᾿ ηὧν δα τον σω Τὴ ραῦ ἡρῶῷ δίων χίς, 
ὅστις τοι οὐποις θυρίοια σευ εἴξοιμοι 

ὦ μως δὺς αὐτυπολλοόκις πάθω͵ 

Υ 76 τοῖρ δα “τοῦν κασοι λβεΐδοιν δι εἰς πλίωρ͵ 
κε ἢ » 5, οὐ -ι»͵7ἅ “ 

Θἀψον μὲν οὐ τῷ οὐ ματι τῆς ἐςβο λῆς 
Καὶ δῇ αφωθῳ ἰχρη» )ιῶσ' ποῦ σή μαι τῦσ'͵ 

“ ! δι δ ! 

Ζωώσοιμ κα τουτὶ ἤω σειμ τοὺς’ δε χοῦ Τῷ ́σαῦδῳ 

Μολυβδυχρήσομτας κυκ λωτοὶ τὸ σζφυρώ, 
Ανώσιβᾶμαι πρόφασιν αὐνχὴ ληκύθου. 

Θεῶμιακ δ ἰριοσ' δῷ δῷ μοσ' μδαήμων δὺς ἐγὼ 

Α «τα τήμοιδέασοινα μας αθιω τούτη: 

ὑμὸ ἢ σ' δὲ δ ὅσα πῶ ρισ' ἐπὶ ποαῖσ' θυ ροωσ᾽, 

ΟἹ γεί τονὲς γέπαντις ΟΝ δ μονῇ, 
ἔγώτι πρὸς τού τοι σὶν ἡδ)αἴκονο ς- 

Η 1: μεμύ ρωμω τὴμ κεφαιλὴμ μυ ρώμασι: 

Αγρθοῖσιν ὠζμτρλὺ δ ὑπερπύπαι κάνουν 
Τούτων οἱ πούν τῶν “τοὶ θασῥαμιφορείδγαι, 

Εν τῇ κεφα ἊΨ τ δὲ ἐαᾳιέψε! “πὸ λυν χορόν οὕ 

Τὰ δι εἰν ̓ἀ ποι ψθήσοισοιπηρ “τοὺ  πϑήϊα οἰ “70 

ὡς τἰοἠτολὺ δὰ βέ λγχίσοί, πολὺ δὰτ' ὠθεοί: 

Κέρασομ ἀκρα τον. ὐφρανέι τίς "ὦ χ᾽ ὅλην 

ἐκλεγϑλδύας ὃ δΤ'ι αὐ μείλι ς᾽ ὀπὴν ἐλ 

ΑΧ ὠγν)αῖκες φράσοιτε. μοιχὸν δεασύ την 
Τὸν αὔϑρὺ δηρυ 51 “τὴσ ἐμῆς κείκ τῇ Λε. 

Χο. Αὐτοῦ μέμουσ᾽ ἡμῖν , ἐξ ρέιν δοκεῖς, 

ΘεΜάλιϑ᾽ ΩΣ ἐσσὶ πὸ διῶ νον ἵ ἐρλετοα. 
ἘΡΎΕΕ: ̓ ὡμακοξμεῶ Ξι σόλβιε-» 

ἔγω. Θεσὺ υϑώ ποιμ) δ) ῶςγ" οὐδιεὶς ἀνὰρ 

Τὶ Ω, γϑύοιτ᾽ αἢ μαῦλου ὀλβιώτεροσ 

ὅςτις τοι δ “σλϑουϊηρι σ᾽ μυρίων 

Κασαλβάδι "ν. ἱασωλβὰσ ἡ ῃ 

πόρνν ἀφοῦ “πο 6. οὗ ἡγαὺ 

“αύρναι καλοῦσι μὴν οὐ, 

τὸ υσοῦν τοὺς ἐραροίς. τρ 

βοῦσι δὲ τοὺσ ὀντασ' ὑγα 

ἄλλουσ' λάβωσι. “πὰ ρὰ . 

κα λθν οἱ Κϑὺ ὁ συθξϊρ, 

͵ « ᾿ »Ἥ 9 
Πύηατο ὡς ἐσσι ΤῊ αὐθῶν 

5 . » ͵ 2 Ων 
ἐμπε ' ἀσπτοῖν θηεσονία « αὐ" 

“τῦ) 2ν ραυϑέρτα. 

Ἱ ἐ 



Αρισοφανουφι 

Ον δεσλεΐπνικασ μὗνος “πῶ ὄνχωμ ηὸ πσλήθον. Ἢ δεδεΐ πνηκας μόνος: ᾿ Δ. 

τ πόνοιανν δ ὁ " ΧοιΕὐδομομεκον λλμθρωπτον ἐρηκας σιιφῶσο. 
ὅτι μόνος ϑυτυχεῖσ' Ὑπὸ 
Αὐυδὰ Θε’Π οὶ οὶ 1 θαδιφευδειῶν ν δε, ἡϑῤύμ ἔρλομα. 

ΘοΝ ἡ τέρφρονϑ τέμυ-πολυτ' οἱπσμίμ τῶν ὑσοίγοσ!, 

ὅμως: δ᾽ ἐκέλδε συλλοιβοῦσοιμμ! ̓' γυμὴ 

Τασᾷὶ τὸσ' μόρακαισι τὰσ' Ατάνσω καὶ “τωσδὲ μετὰ σοὺ τὰσ' μείρακϑι δος 
τῷ χϑροῦ. Οἰνος ὃ ΩΣ 7) πορελελάμθμοσ 

, Καὶ πδλλιξιεθὲ πρὸς Ταῦτα μὴ βραδιωνγετί» 
Καὶ 5, ϑεα χών ἐμτις δύνουσ' Τυτχανά, 

Καὶ ὥΞ κοι τῶν εἰ μήτις ἑτέρωσε ὀλέπτη, 
χω μεβὴ μῶν. “πποῖν το ἢ» ππρίξομϑι. 

Οὐκδὅν ποσὶ δᾷ τῶ γρομαύωσ ἐρεῖ ' 

Καὶ μὴ παραλείψῳ μηδέμ' οἱλλ ἐλιυδέρωσ' 
Καλόν εἰρον τῶ μειρακῖ δὲ σι δῇ σικ ονοἷς 
Τὸ δι πνον αὐ οῖσ' ἐς᾿ εσοπκιναομένον- 

Αποξ αἱπασιν ἂν οἰ πίωσιν ομκοιδὶες 

Ἐγὼ δ πρὸς ηὁ διέ πνορ ἡδὰ πείξομου 

ἐλουσίγι ἡ δα Ταυτίω καλώς: 

Τί δάσο δα βιβφσι ἐχυνυίλλδκ α (ῃς, 

Ταςἢ λαΐξων ὁ ἐΝ ὁσω καταβούμφε ἐγὼ 

Ἐπάσομοων με λος Τὶ μελοδ4 πνὶ (κὸν: 

Σμινερὸν δὲ ὑπρϑίαϑα τοῖς κριτούσι βούλομοι 

Τ οι σοῷ οἷσί αἱ ῷ συφών μεμνημένδερίνφμἐμὲ 

Τοῖς γελώσ!ι δ᾽ ἡ δῴωσ᾽ δν οἱ ηὃν γέκωμκ ρἦμάν ἐμὲ 

λιν μα ᾿ ; Σ χυδὸν ἁπωρτοσ ὃν κελνω δὼ λαδακρίνν ἐμὲ 

Μη ἂν ίυλιηρον, ἐπείτο πρῶ Μὲ δὲ ηὸν κληρονγενέδθαν μηδὲμ ἑαϊναύτιον. 
τον Εἰ πυνΊοσ' ὦ“ περεὶ ἐμιο, 
ρἐ δ τ μονίας ἊΡ ὅτι προάληχ οἰλλ᾽ εἴνσαν ἡ Ταῦτα Χλιμεμνημιενυ 

ἰκλεπίωτον. Μν “πιο ορκεὶννἀϑλακοίνάν Ῥὺς δ εἰ ςὀρθῶς ἀεί. 
Πρού ληχαν πρ ὥτος εἰπεῖν ἐ Μη: δ κοὐ ὑταίς “Τὸν γέ ̓ξ ὀπσομπροσεικέναι 

καὶ θανοὺ “ὖ χεῦμα δραῦιξι ἀμὸν δὲ νψμαν ἔχουσί τὐλιντούΐωμ ἀεΐ. ἐγώ» 
ἐν ΝᾺ Ωὦ ὥρα δὰ φι λοις 



ἑκκκ λησιαίζχσοο 

Γιυαῖκεσ ὀἰπσεριιελλομδι Χ"μαραθ, 

Ἐσὶ ὸ διθιπνονκὶ ὑπονοεῖν ἐν" κρηγρκῶρζντωηνδε 

Καὶ σὺ κέρεν μι: "ποὺ τοδρῶ: 
Η μί Καὶ τάς δὲ μῦν λαταρασ' 

Τόρνσκελί σήζοιμ ηὖν ρυϑ μὸν τοίχα δ ἔπεισι 

Λοῦσα δοτιμα χοσελα λϑίλεν, 
Κρανιδλειψαρφοῖοι μυτρτι τί ἤξλαη, 

Σιλφιοποραομελι σποκ ατοίκε χὺ μϑρ , 

Κινκλυσικοςσυφοπορι ξερα 

Λεκ φυόγο ἡ] ἐκεφαλλιοκίγιλοτε 

Λιειολαγαωυσεροαιοξ αφφηηρα,ριμ οἥἠερυ ἘΜ 
Σὺ δὲ ταῦ πῶ ροα σοί μϑμοσ τα χὺ καὺ ταχίωδ . 

. Λαβίθυβαι ον.ἀτλαβωρ κῦόν ἐσύ Κόνεσριι γυμιναίοϑηΐ. 

Λέκιϑον ἱγἔσιδᾷ πνῇς» 

Ημ'Αϑλὰ λαμ ἤσοίσπου. 
Αἰ ἐρεϑάμω αὐ ὦ οἷς 
Δα πνήῆσυ δ ὦ οἱ δ᾽ αἰ- 

» ἡ 4 2 φρο πο α, κα Δ δι 
Ἑνκίως ὑμδν "κηδὺ οὐϑοἐυ οὐδ οὐδ νδυ οὐ "δ᾽ οὐ)» 

Αἰοισυφαύ ουσ ἐκκλησία φουσών Τέλος 
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Τῦν Τοῦ. 

ὡς τίκεἰμουν- 
“τοῦ τορ 

"ΤησΊ. 



ΤῚ 

ἐὰ 
ὃν Ἔνῳ 

» νὰ 
ὯΝ δινλ 
: β δ ᾿ ἦ ᾿ Ἀ' ᾿ ἕ 

ἷ ΟΝ ᾽ ΤΉΝ τ ἰδὲ ΤΡΟΝμδΝ, "» 

Ὕ τὸ ἰδῆ πο ὴ Ἂ αΩς Ὁ) Ὁ 

ὡΝὦ ἷς νὼ ἐν οἰ, ὡς: ὃ 

αἰ Ἀϑρδι ὦ ἡ. β. . Κα. λει .ἦ. “
πὸ ρ'δετον φιλ' ἡψιος 

β' Β. Ἢ Δ. Ε' Ζ- Η. Ὅω 1 'Κ' ΛΔ. Μ.. Νο: 2: Ο’ Ἰ ΡΟΣ ἐπι 

Α “σαντο ϊδ- ον δα -πλίῷ Ῥρλοπιπωταίε νι Μὴ φΖαξι 
δωμ"οὰ τοι Μηδαδγου" πὰς ἃ 

«. ἀν ὶ - ᾿ Ὃ Ἕ ᾿ ἕ Ἢ 

Οπιπες ας φιλιογηϊεχοερεῖςι σλ.. 8. Τ΄. φυϊητρηρίς, δὲ ς Φ. Ζ: τ' 
Μ. ἄμετῃο. ἢ : : τὶ 

Ὗ, λϊ ον τδν Ἂ ́Φ ᾿ Ἐπ, Σ 
᾿ ᾿ ἃ μ 

ΣσΩΣ Ἂ 
γεν ἀρυά Αἰάαπι. μ. Πρ. [ἀϊδι Ὀὐίμα τον ϑανδυ ας ̓. ἃ 

Ὁ ξτὺ δῶρον δ ΠῚ 

Ι͂ῃ ΩΣ ἰδαν φιοά! ἰῃ αἷτὶς ποῆείεὶ ἐν γλμρνρον τ ; ἰ- Δ  στῦο 







ἣν 
ἰωας 

Δ. 





--Ὁ 

ΡυΒΟΗΑΞΕΡ ἘΠΟΜ ΤΗΕ ΙΝΘΟΝΕ ΟΕ ΤΗΕ 

ΨΟΘΙΑΗ Η. ΒΕΝΤΟΝ ΕὔΝΡΌ 
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